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НАШ ЛИСТ ПРОСЛАВЉА СВОЈ ТРИСТОТИ БРОЈ

УЗ ТРИСТОТИ БРОЈ ИЗВОРА
Пред вама је тристоти број Извора, листа 

српског народа у Републици Хрватској 
који, с поносом то можемо да кажемо, 

једини у Хрватској од своје прве па све до 
последње стране излази на српском језику и 
ћириличном писму. Језик је то и писмо које, из 
нама неразумљивих разлога, многи покушавају 
да учине нечујним и невидљивим. У Хрватској 
окарактерисана као агресорско писмо ћирилица 
је константно на удару и то је нешто што је 
потпуно погрешно али може да се разуме с 
обзиром на то са које стране ти удари долазе. 
Ми смо овде да те ударе постојано трпимо и 
да своје писмо и свој језик чувамо као што то 
чини сваки народ коме је стало до њeговог 
идентитета и имена. Оно што не може да се 
разуме и прихвати је чињеница да је ћирилица и у 
нашој матичној држави потпуно маргинализована 
што је апсурдно и недопустиво и ако је негде 
борба за очување тог прелепог писма потребна 
онда је то свакако држава у којој живи и највећи 
број Срба, односно наша Србија. 

Када је Заједничко веће општина крајем 
2006. године покренуло Извор он је излазио 
квартално, а поједини текстови су објављивани 
на латиници поједини на ћирилици. Идеја је, 
ваљда, била да се и припадницима већинског 
народа омогући читање неких од текстова 
или је можда било бојазни да ће појава листа 
искључиво на ћирилици, па још у Вуковару, 
изазвати некакво незадовољство или не дај 
Боже и веће проблеме. Како год, показало се 
да ништа од тога није било оправдано. 

Мислим да је излишно објашњавати зашто 

објављивање садржаја на два писма није имало, 
а ни данас нема никакво логично објашњење 
јер ако хоћете да их чита и већински народ онда 
све треба да буде писано писмом и језиком 
већинског народа јер он ћирилицу или не уме 
или не жели да чита. С обзиром на то да је 
Извор лист српске националне заједнице, или 
мањине, како вам лакше, у Републици Хрватској, 
онда и садржај у њему треба да буде такав да 
поред информисања доприноси и националном 

идентитету, култури и очувању језика и писма 
оних којима је и намењен, односно Србима.

Друго, од када смо прешли на ћирилично 
издање у пуном обиму, а то се догодило 2007. 
године током припреме петог броја Извора, 
никада, али баш никада се није десило да нас 
неко због тога осуђује, прозива или напада, 
бар то јавно није чинио. 

Зашто се то није догодило? 
Једноставно зато што је то наше право које 

је регулисано Уставом и Уставним законом о 
правима националних мањина, а права постоје 
да би се користила. Па замислите новине за 
Мађаре у Хрватској које не излазе на мађарском 
језику или новине за Италијане које не излазе 
на италијанском. Зашто би онда требало да буде 
чудно што новине за Србе излазе на српском 
језику и ћирилици? 

Да смо били у праву показале су реакције 
наших људи којима је Извор постао нека врста 
информативно-језичког уточишта. 

Временом, од листа који је излазио квартално 
прешло се на месечно излажење, а од четрдесетог 
броја Извор је постао двонедељник и тако је до 
данас. Неко би могао да каже да 300 бројева 
није много и да ту нема неког посебног разлога 
за славље, али само ми који ове новине радимо 
знамо са каквим се све проблемима сусрећемо 
док их производимо. Окосницу и главни стуб 
чини седам новинара који раде у вуковарској 
и книнској редакцији, а повремено за Извор 
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пишу и двоје новинара из Белог Манастира. 
Паралелно се наши новинари „боре” на три 
фронта. Производе ТВ емисију „Хроника 
Славоније, Барање и западног Срема”, садржаје 
за интернет портал Срби.хр и наравно Извор. 
То су три информативна медија који сваки 
за себе имају своје законитости и захтеве. 
Признаћете, и за већу екипу ово би било много 
тешко, али ово не пишемо како би се јадали, 
само констатујемо да се зна.

Добар рад наших новинара препознат је 
и у другим срединама. Најновији доказ за то 
је награда Фонда „Бранислав Мане Шакић“ 
из Смедерева коју је наш новинар Никола 
Милојевић добио ове године и то за лепоту 
изговорене речи и очување српског језика. 
Новинари Васка Радуловић и Славко Бубало 
награђивани су аутори документарних филмова 
на филмским фестивалима у Апатину, Бачкој 
Тополи и далекој Москви, а емисија „Хроника 
Славоније, Барање и западног  Срема” коју 
уређује и води Јадранка Јаћимовић-Иван 
редовно добија похвале од стране водећих 
људи Радио телевизије Србије и Радио телевизије 
Војводине и важи за једну од најбољих емисија 
које долазе од вањских ТВ продукција које 
сарађују са овим информативним кућама. Све 
је то потврда доброг и квалитетног рада и то 
сви, пре него што било шта о нама кажу, треба 
да знају. Излишно је говорити о томе колико 
су новинари својим радом допринели имиџу 
институције за коју раде.

Извор прати дешавања која су искључиво 
везана за Србе што је још један ограничавајући 
фактор, али то тако мора бити јер се другим 
дешавањима баве сви остали медији, а када 
се они баве Србима готово по правилу је у 
питању некаква негативност, инцидент и сл. 
Текстовима које пишу наши новинари желимо да 
покажемо да је и наш народ као и сав нормалан 
свет, да има своје врлине, мане, проблеме, 
радости, туге. 

У ових 300 бројева, на простору који Извор 
покрива, готово да нема нашег човека који је 
добар у некој области, а да о њему није писано. 
Писали смо о нашим песницима, сликарима, 
писцима, музичарима, пољопривредницима, 
занатлијама, проналазачима, колекционарима, 
есперантистима, младим и оним старијим. 
Својим текстовима Извор је осветлио неке 
догађаје из наше прошлости, писао о темама 
које у јавним медијима нико не помиње попут 
убистава Срба у Вуковару уочи последњег рата, 
о нашим преживелим логорашима из Јасеновца, 
Старе Градишке и дечјих логора НДХ. Скретао 
је пажњу јавности на негативности у друштву, 
критиковао лоше и истицао добре ствари и 
помагао људима да реше своје егзистенцијалне 
проблеме. Новинари Извора трудили су се, а 
трудиће се и даље да медијски пропрате сва 
дешавања која организују припадници наше 
заједнице јер је за многе од њих Извор можда 
и једино место где њихов рад добија право 
јавности и где о томе могу читати.

У последње време видљива су наша настојања 
да својим радом покријемо што шири простор 
наше земље на коме живе Срби. Да то не буду 
само дешавања у источном делу Хрватске или 
у Далмацији одакле извештава наша Васка 
Радуловић, него да се у Извору нађу и текстови 
о томе како живе Срби у Истри, на Кордуну, 
Банији, Лици. У томе могу да нам помогну и 
наши читаоци који Извор редовно добијају. 
Довољно је да нам напишу неколико реченица 
и пошаљу фотографију или две како бисмо то 
забележили. Пишите нам и обавештавајте нас о 
нашим људима који имају занимљиву животну 
причу или се баве необичним хобијима, старим 
занатима и слично. Упутите нас до њих, а ми 
ћемо се потрудити да их посетимо и да са 
њима поразговарамо. 

Траг о нама, нашем раду и постојању 
остављамо сами. Нико други се за то неће 
бринути. Зато се морамо ослањати једни на 
друге, међусобно се помагати и храбрити. Једино 
тако можемо се надати нашем националном 
опоравку и нашем опстанку као организоване 
и препознатљиве заједнице на овом простору. 
Текстови у Извору су неизбрисив траг нашег 
постојања и њихова вредност није пролазног 
карактера, она сваким бројем, сваким даном, 
годином или деценијом која протекне само 
расте. Зато нека наш и ваш Извор траје јер 
док негде постоји неки извор и вода ће увек 
тећи и наш ће народ овде постојати.

Славко БУБАЛО, главни уредник

КО СУ ЉУДИ КОЈИ СТОЈЕ ИЗА ПОТПИСА ТЕКСТОВА У ИЗВОРУ

НОВИНАРИ ИЗВОРА О СЕБИ САМИМА
До сада је био обичај да о Извору причају наши читаоци или људи из јавног и политичког живота 

наше заједнице али поводом 300. броја одлучили смо да направимо мали преседан и да наше читаоце 
упознамо са лицима која потписују текстове које читате у нашем листу. 

СЛАВКО БУБАЛО 
– Главни уредник 
и графички уре-

дник листа.
У Извор сам до-

шао са положеним 
тромесечним нови-
нарским курсом у орга-
низацији Алтернати-
вне информативне 

мреже на ком су предавачи били Драго 
Хедл, Горан Флаудер и Светозар Саркањац 
и кратким искуством у раду на локалној 
Телевизији Дунав. Због насушне потребе за 
информисањем наше заједнице на истоку 
Хрватске Заједничко веће општина основало 
је 2006. године Одбор за медије и након 
новинарске аудиције тадашњи председник 
овог одбора Срђан Колар позвао ме је да 

радим на ТВ емисији „Хроника Славоније, 
Барање и западног Срема“ и листу Извор. Убрзо 
сам именован за уредника оба медија, и ТВ 
продукције и Извора, а паралелно сам радио 
и као графички уредник листа јер сам нешто 
мало искуства имао и у изради новинског 
прелома. Времена су била тешка па је један 
човек био принуђен да ради више послова, 
чак и без плате, само како би нешто успели 
да покренемо. Уз пуно одрицања и рада у 
томе смо заједно успели.

У почетку несигуран у себе радио сам 
мање по новинарским шаблонима а више 
по осећају али су, можда баш због тога, моје 
ТВ репортаже и моји новински текстови код 
гледалаца и читалаца наилазили на добар 
одјек па сам се временом упустио и у писање 
новинских коментара. Ти коментари су читани 
с посебноm пажњом можда и због тога што су 

били, кажу људи, храбри, директни и писани 
речником који сви разумеју па их је Завод 
за уџбенике Србије 2015. године објавио 
као књигу. Захваљујући раду у Извору 2018. 
објавио сам и другу књигу која је настала на 
основу серије текстова о фабричком насељу 
Борово и могу с правом да кажем да ми је рад 
у овој редакцији поред афирмације донео и 
много лепих тренутака и радости.

Уобичајена је тврдња како је новинарски 
позив стресан и да новинарски живот не 
траје дуго и у томе има доста истине, али тај 
посао је у исто време и леп, и узбудљив, и 
занимљив, и користан. Стреса наравно има, 
некада више, некада мање, али изузетно 
међусобно поштовање и другарски однос 
који у нашем малом новинарском колективу 
влада ће, то заиста верујем, допринети да се 
оно друго што сам поменуо ипак не догоди.  
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ЈАДРАНКА ЈАЋИМОВИЋ-
ИВАН – новинарка, 
уредница Хронике.
Први додир са 

новинарством доживела 
сам пред телевизијском 
камером, када сам 
2007. године водила 
интервју са саборским 
заступником СДСС-а 
Милом Хорватом. Рекла 
бих „ватрено крштење“, јер сам без искуства и 
самопoуздања пред телевизијским камерама 
разговарала о веома важним темама са  тадашњим 
политичким представником Срба у Хрватској. 
Узбуђење, стрес, адреналин и откуцаји срца 
толико снажни да их је забележио и микрофон 
(бубица) причвршћена за моју гардеробу што је 
створило проблем приликом монтаже емисије, 
тако бих у кратким цртама описала  мој први 
новинарски задатак. Данас није много другачије, 
осим што сви имамо пуно више искуства па 
кроз бројне ситуације пролазимо вештије, 
спремније и квалитетније. 

Прву реченицу коју сам написала у Извору 
пратио је осећај велике одговорности. Тај 
осећај истим интезитетом, и данас након 15 
година рада уткан је у сваки написани текст. 
Данас сам свесна да је пажљиво слагање 
сваке речи проистекло из чињенице, које 
сам већ тада била свесна,  да информисање 
јавности о животу и деловању српског народа 
у Хрватској не може свако да ради и да смо 
по томе јединствени. Можда је зато увек 
најтеже почети, па исту уводну реченицу 
пишеш и бришеш неколико пута и тек када 
она добије смисао крену да се нижу редови 
које читате на страницама Извора.

Заједничко веће општина и Одбор за 
медије и информисање кућа су где настаје 
Извор, али и телевизијска емисија Хроника 
Славоније, Барање и западног Срема и портал 
Срби.хр и све те медијске садржаје стварају  
исти  људи, што понекад није лако. Оно што 
је овај тим красило од самих почетака па 
ево све до овог 300. броја Извора је посебан 
однос према послу који никада не напуштамо, 
ни на годишњем одмору, ни празницима ни 
у тешким тренуцима. Новинарство је таква 
професија, мораш да је волиш.  Није то посао 
који одрадиш у радном времену дефинисаном 
у Уговору о раду, новинарство се живи. 

Када је пре 15 година Срђан Колар окупио  
тим, радило се и без плате, улагала су се 
властита средства, јер смо вођени жељом да 
нешто покренемо и створимо. Пружали смо 
микрофон, палили камеру и покушавали да 
у медијски простор пренесемо реалну слику 
о животу српског народа, а ишчитавали смо 
срах, неповерење и неретко доживљавали 

одбијање. Србе у медијима пратио је само 
сензационализам, а оно што је део нашег 
идентитета, наша историја и сва лепота 
онога што заправо јесмо затрпавала је ратна 
заоставштина. Како смо знали и умели извирили 
смо испод тих наноса и отворили медијски 
простор и што је набитније изградили поверење 
властите заједнице. Потврђује то тренутак 
када уместо скривања и одбијања на терену 
доживите дободошлицу и огромну жељу да 
се исприча нешто о животу, о прошлости и 
садашности, када саговорници без страха 
причају српским језиком и поносно истичу 
чињеницу да децу школују на матерњем језику 
и ћириличном писму. Зато волимо сваку среду 
када излази нови број Извора, редају се тада 
и похвале и критике, а сваку користимо као 
гориво да наставимо да радимо, да будемо 
бољи и да се развијамо.

НИКОЛА МИЛОЈЕВИЋ 
– новинар, уредник 
портала срби.хр

Након завр-шетка 
факулета у Новом Саду 
вратио сам се кући и већ 
крајем те 2010. године 
почео волонтерски да 
радим у Заједничком 
већу општина. Мој први 
новинарски задатак био 

је да напишем текст за Извор са концерта 
вилонисте Стефана Миленковића у Хрватском 
дому у Вуковару. Био је то Извор број 32. У 
септембру наредне године сам се и запослио и 
верујем да сам за све ове године, иако не водим 
прецизну евиденцију, у Извору написао, ако не 
четвероцифрен број чланака онда веома, веома 
близу тог броја. Писање о обичним људима и 
њиховим успесима и подвизима, а нажалост 
често и о проблемима те неправдама са којима 
се у свакодневном животу сусрећу су ствари које 
су ме одувек мотивисале у новинарском раду. 

Извор нису обичне новине. Извор нема 
професионалне фотографе, лекторе, графичку 
припрему ни дистрибуцију. Сав тај посао раде 
новинари. Ми читамо и исправљамо једни друге, а 
сваке друге среде истоварамо сандук са новинама 
и распоређујемо пакете за дистрибуцију. Ни 
у једним другим новинама вам неће новинар 
лично донети примерак новина, а новинари 
Извора развозе часопис по околним селима. 

Наш уредник Славко Бубало често се шали 
да још само недостаје да наше новине људима 
и прочитамо. То је куриозитет који сам овом 
приликом хтео да истакнем јер сматрам да то 
довољно говори колико је људима који праве 
Извор до ове новине и стало. У свом том послу 
буде наравно и пропуста и грешака, а ми смо 
критике, као између осталог и похвале, увек 
знали добро да подносимо.  

СРЂАН СЕКУЛИЋ 
-новинар

Моји први 
новинарски радови 
били су везани за 
неколико часописа 
и портала, а након 
тога уследило је 
уређивање и вођење 
спортске емисије на 

Радио Борову. Управо, као спортски новинар, 
добијам своје прве ангажмане у Извору, а први 
текст био је везан за долазак ветерана Црвене 
Звезде у Негославце. Као навијач овог клуба 
уз добро познавање његове историје, а уз 
идеалне саговорнике и истакнуте спортисте и 
спортске раднике као што су Ратомир Дујковић 
и сада покојни Владица Поповић, није ми био 
проблем да напишем текст који ће ми продужити 
сарадњу са Извором. 

Убрзо након тога уследило је и писање 
фељтона који наилазе на добру критику 
јавности, а непуних годину дана сарадње као 
хонорарац, постајем и запосленик, односно 
стални члан редакције. Моје запослење везано 
је и за нови формат Извора, који од тог 40. 
броја излази на 24 стране, сваке друге среде 
и у знатно већем тиражу. 

Са ове дистанце, као неко ко је 11 година 
укључен у рад наших новина и уопште свих 
медијских садржаја под окриљем Заједничког 
већа општина, могу да истакнем три основне 
и важне карактеристике нашег Извора. Као 
прву, издвајам чињеницу да је Извор једина 
новина Срба у Хрватској која у потпуности 
излази на српском језику и ћирилици, ако 
изузмемо епархијске и евентуално парохијске 
листове. На овај начин, кроз информативну 
делатност, бринемо и о важном идентитетском 
сегменту, а то је очување језика и писма 
који су у Хрватској изузетно угрожени, што 
сопственом небригом, што притисцима 
већинске јавности. 

Друга карактеристика је та што једино 
преко Извора (од недавно и портала Срби.
хр) Србин из Книна може да сазна како живи 
Србин у Вуковару, а Србин из Белог Манастира 
да се упозна са животом Срба у Пакрацу. На 
овај начин постали смо својеврсна српска 
информативна мрежа због чега смо и цењени 
у ширим круговима нашег друштва. 

И трећа важна карактеристика наших 
новина је та што ће у будућности, за неких 
тридесетак и више година, управо Извор 
постати најрелевантнији извор података о 
животу Срба у Хрватској нашег времена јер 
кроз своју садашњу делатност остављамо и 
важне записе о појединцима, организацијама, 
установама, манифестацијама. Добар део 
тих записа неки будући истраживачи имаће 
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могућност да пронађу само у нашим новинама и 
на тај начин схвате како и у каквим друштвеним 
околностима је живела ова генерација Срба 
у Хрватској.

ВАСКА РАДУЛОВИЋ 
- новинарка

Кажу да ни-
шта у животу није 
случајно, да срећа 
прати храбре и да 
Б ог  б лаг о с лови 
искрене жеље. Тако 
бих најједноставније 
могла описати свој пут 

повратка у Книн и прилику коју сам добила 
запосливши се у новинарској редакцији ЗВО-а. 
У последњих десет година, заједно са колегом 
сниматељем Здравком Ликићем, послали смо 
на стотине тв прилога и прича из Далмације 
и Лике. Причали смо и писала сам о животу, 
људима, њиховим судбинама, повратку, обнови, 
егзистенцијалним и инфрастуктурним проблемима 
који су их мучили. Обилазили смо оне који су 
имали довољно љубави, храбрости и одважности 
да се ухвате у коштац са недаћама, тешким 
животним условима, и који су породице стварали 
на темељима порушених домова, у пустим 
селима, својим примером показујући да се ипак 
може и када је најтеже. Нисмо заборављали 
истаћи ни оне који су својом муком, трудом 
и залагањем чинили и показали да друштво, 
заједница којој припадају и средина у коју су 
се вратили може да изгледа другачије-боље. 

Трудили смо се да нашим земљацима, 
али и свим људима који прате рад наше куће, 
приближимо културу, обичаје, традицију српског 
народа са ових подручја, природне лепоте, 
али и да укажемо на знамените личности, 
нематеријалну културну баштину и историјско 
наслеђе наших предака на које смо поносни. 

Православни храмови вековима стари, 
истинска вера и приврженост духовном наслеђу, 
који су били и остали стуб и окосница овдашњег 
народа, били су неизоставан део наших прича. 
Кроз све те приче добили смо могућност да 
допремо и до људи који чак и немају везе са 
овим крајевима, дотакли смо њихова срца и 
због тога су, својом хуманошћу и истинском 
бригом, учинили да кроз неколико хуманитарних 
акција помогну онима који нису имали чак ни 
најосновније услове за живот. На томе смо 
неизмерно захвални.

Управо због свега наведеног, никада за 
себе не кажемо да смо новинари, не користимо 
посао као привилегију за могућност личног 
промовисања, и не гледамо људе и крајеве 
као потенцијалну прилику за ексклузивне 
наслове и привидну бригу. Са њима живимо, 
делимо сличне проблеме, бринемо заједничке 
бриге, и са њима остајемо кад сви други оду. 

Њихови страхови су и наши, њихова борба 
за опстанак је наша заједничка. Једино тако 
можемо посведочити и пренети праву истину о 
животу, људима и крајевима о којима настављамо 
писати и говорити, сматрајући то највећом 
привилегијом посла који обављамо тамо где 
то није увек лако, али смо управо због тога и 
захвални на указаном поверењу и прилици.  

ДУШАН ВЕЛИМИРОВИЋ 
– новинар

Извор ми је 
отворио многа врата и 
одвео у многа места за 
која пре нисам ни чуо. 
Сада с правом могу 
да кажем како имам 
познанике у селима од 
Срема до Далмације и 

да могу да се обратим разним људима. 
Можда је непотребно причати шта се све 

догађа иза врата новинских редакција али 
истина је да читаоци виде само готов производ 
док се ми новинари на разне начине сналазимо 
како да квалитетно испунимо изворове 24 
странице. Мало по мало, омиљени радни дан 
постао ми је онај када завршавамо Извор, 
када га спремамо и шаљемо на штампу. Тај 
дан међу нама у редакцији познат је и као 
„Изворски уторак“. Чак и понедељак не пада 
тешко јер су та два дана динамичнија него 
остали. Готово сваки петак и понедељак пред 
излазак броја, уредник нас редовно извештава 
речима: „Људи, ја не знам како ћемо ми овај 
број завршити. Фали нам још 11 страница, 
а ништа се не дешава. Смислите нешто и 
немојте ми слати текстове у задњи час.“ 

Ово упозорење нам је постало симпатично 
јер само ми знамо колико је тешко да исхемијамо 
тих фамозних 11 страница, али сваки пут у 
томе успевамо. У тих 11 страница нађу се 
позиви контактима из других крајева државе, 
прегледавање дешавања разних институција, 
коментари као и неке идеје које до тад нисмо 
реализовали. Наравно, није увек исто јер зна 
да се деси да неке текстове и не можемо 
да ставимо у часопис јер једноставно нема 
места па тако и тај фамозни уторак прође у 
опуштенијој атмосфери.

Среда је дан када Извор излази из штампе, 
али ни ту се наш посао не завршава. Пошто 
смо мала редакција, сами износимо и слажемо 
пакете, исписујемо налоге за слање новина 
широм Хрватске и развозимо их по околним 
местима Вуковарско-сремске и Осјечко-
барањске жупаније. Та подела је већ постала 
традиционална, тако да имамо и неке своје 
ритуале, од постављања Извора испод, увек 
истог, камена на аутобуској станици у Подрињу 
до реченице коју често изговарам: „Ех, да 
ми је неко пре неколико година рекао да 

ћу знати три начина како доћи до Силаша, 
рекао бих му да је луд!“

Извор ми је веома младом први дао 
прилику за рад, још пре завршетка студија 
2018. године, али остаје закључак – оно 
што сам научио у Извору, на факултету не 
бих никад.

МАЈА МИЛАНОВИЋ 
- новинарка 
К а о  н е з а п о -

с леној  д в а десе т-
седмогодишњој Вуко-
варчанки Заједничко 
веће општина прошле 
г о дине пру ж и ло 
ми је прилику да 
се окушам у нечем 

за мене потпуно новом. Новинарски 
посао ми се увек чинио занимљивим јер 
није монотон, сваки дан си на другом 
терену, упознајеш људе, места и догађаје. 

Прихвативши посао и одговорност 
новинарке прве радне дане олакшале су ми 
моје колеге из редакције које су ме дочекале са 
великом радошћу и сусретљивошћу. Напетост, 
нервоза, али у исто време радост дружења 
и права колегијалност за нашу редакцију је 
сасвим нормална ствар, тако сам и дочекана. 

Увек спремни да помогну, да ме науче 
нешто ново и дају одговор на сва питања уз 
пуно стрпљења је однос који сам доживела 
од стране свих колега. На посао сам од самог 
почетка одлазила с радошћу и вољом и тако 
су кренули да се нижу моји први самостални 
терени. Посебан ветар у леђа дали су ми 
тадашњи председник Одбора за медије, 
информисање и веру Срђан Колар и моја 
тадашња менторка, и данашња председница 
поменутог Одбора, Јадранка Јаћимовић-
Иван који су сваки свој слободан тренутак 
посвећивали мени и мојим новинарским 
почецима. 

Данас, након годину дана проведених 
у редакцији Извора веома сам поносна 
на себе јер сам се, бар како колеге кажу, 
добро снашла у новинарским водама. У ових 
годину дана успела сам да упознам људе и 
места на које ме живот вероватно никада 
не би одвео да се нисам почела бавити 
овим послом. Посебно сам поносна јер је у 
питању баш Извор, новине које извештавају 
о животу Срба у Хрватској и на тај начин 
даје подршку и друштвени допринос нашој 
заједници. 

Као најмлађи члан редакције дајем 
све од себе како би наше новине биле што 
квалитетније и разноврсније а самим тим и 
мој српски народ имао бар мало медијског 
простора без обзира што смо у својој држави 
мањина. 
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КОМЕМОРАЦИЈА ПОВОДОМ СТРАДАЊА СРБА У СЛОБОШТИНИ ТОКОМ АВГУСТА 1942. ГОДИНЕ

80. ГОДИШЊИЦА ОД КРВАВОГ АВГУСТА 1942.
Пре 80 година 16. августа 1942. 

усташе су у Слобоштини у само 
једном дану побиле 1368 Срба. 

Биле су то углавном мајке са децом и 
старији људи од којих су већи део биле 
избеглице са Козаре а остатак њих 
око 250 Срби са подручја пожешких 
села. Злочин у Слобоштини био је 
завршетак крвавог августовског насиља 
и страдања Срба 1942. на подручју 
Пакраца и Пожеге које је започело 
4. августа у селима Торањ и Дереза 
код Пакраца, а Слобоштина је једно 
од ретких места на којима је након 
рата извршена ексхумација посмртних 
остатака убијених. 

Према резултатима новијих истра-
живања заснованих на доступној 
архивској грађи утврђено је да је на 
том месту 16. августа 1942. године, на 
монструозан начин, убијено 954 жене 
и 142 деце. У знак сећања на жртве тог 
крвавог усташког пира у Слобоштини је 
одржан комеморативни скуп и обележена 
80. годишњица њиховог мученичког 
страдања. 

Скуп су организовали Удружење анти-
фашистичких бораца и антифашиста 
Пожеге, Српска православна Епархија 
пакрачко-славонска на челу са епископом 
пакрачко-славонским Јованом и Веће 
српске националне мањине Пожешко-
славонске жупаније које је предводио 
заменик жупана Никола Ивановић. 

Учесници комеморације најпре су 

се окупили на молитвеном сабрању 
и Светој архијерејској литургији у 
спаљеној сеоској цркви, а комеморација 
је настављена на месту на коме су 
мученици сахрањени. 

Окупљенима се са неколико 
пригодних речи обратио секретар 
Удружења антифашистичких бораца и 
антифашиста Пожеге Ранко Јанковић 
који је између осталог рекао да су све 
жртве овог злочина биле православни 
Срби и да у извршењу тога злочина 
нису учествовали немачки војници 
како то поједини медији годинама 
и упорно објављују, него су злочин 

извршиле усташе.
- Последњих петнаест дана обилазимо 

места српских стратишта, тамо смо имали 
споменике или остатке споменика и 
имали смо нешто мало мештана да нас 
дочекају како бисмо на достојан начин 
одржали комеморацију. Стотине Срба 
страдали су тог кобног аугуста пре 80 
година, само зато што су били Срби, само 
зато што су били православни. Није ту 
било идеологије, није било никакве зле 
крви према тадашњем режиму да би 
пострадали на такав начин, а страдали 
су само зато што су желели да живе, што 
су веровали у своју браћу Хрвате, што 
су веровали у заједнички живот на овим 
просторима – рекао је заменик пожешко-
славонског жупана из редова српске 
заједнице Никола Ивановић и додао 
да ће се окупљања на овим местима 
наставити и даље као и захтеви за обнову 
споменика и достојно обележавање 
споменика победи народа у Каменској 
као места које је обједињавало све у 
Славонији. 

Након пригодних обраћања, положени 
су венци на спомен обележју, а венце су 
положили Пожешко-славонска жупанија, 
Савез антифашистичких бораца и 
антифашиста Републике Хрватске 
предвођени председником Фрањом 
Хабулином, Веће српске националне 
мањине Пожешко-славонске жупаније, 
Удружење антифашистичких бораца 
и антифашиста Пожеге, Веће српске Никола Ивановић

Ранко Јанковић
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К О М Е М О Р А Ц И Ј А  З А  С Р П С К Е Ж Р Т В Е С Е Л А К У Ћ А Н Ц И
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВЕЋА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОПШТИНЕ МАГАДЕНОВАЦ 14. АВГУСТА У ХРАМУ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА 
У КУЋАНЦИМА ОДРЖАН ПАРАСТОС ЗА НЕВИНЕ ЖРТВЕ НАЦИСТИЧКОГ ТЕРОРА УБИЈЕНЕ У АВГУСТУ 1942. И 1944. ГОДИНЕ ТЕ 
ЗА ПОГИНУЛЕ ПАРТИЗАНЕ 51. ВОЈВОЂАНСКЕ ДИВИЗИЈЕ КОЈИ СУ САХРАЊЕНИ У ТОМ МЕСТУ

У храму Св. Петра и Павла у Кућанцима 
14. августа одржан је парастос за жртве 
нацистичког терора у селу Кућанци 

убијене у августу 1942. и 1944. 
године и за партизане 51. 
војвођанске дивизије погинуле 
током ослобађања тог места. 
Парастос је одржан у организацији 
ВСНМ-а општине Магаденовац, 
а служио га је парох слатински 
и кућаначки Драган Гаћеша. Том 
приликом председник ВСНМ 
општине Магаденовац Гојко 
Ћосић подсетио је на те тешке 
ратне године и позвао мештане 
да наставе са чувањем успомене 
на ове невине жртве. 

На спомен обележју испред 
храма за страдале Србе, Роме 
и Јевреје венац је положио 
председник ВСНМ Осјечко-
барањске жупаније Дејан Јеличић, 
а потомци страдалих мештана 
венац су положили на костурницу 
која се налази у дворишту храма. 

Дана 12. августа 1944. године 
у Шљивошевцима је страдало девет српских 
цивила из Кућанаца. Они су побијени у 
знак одмазде за једног убијеног немачког 

војника. Заробљени цивили најпре су на 
Ускрс 1944. године одведени на присилни 
рад у Осијек, где су радили на ископавању 
тела немачких војника, а након тога су 15. 
августа 1944. године, глумећи да их пуштају 
кући, окупатори двојицу мештана обесили, 
а седморицу стрељали плашећи се да ће 
након свега што су доживели мештани отићи 
у партизане. 

Деветоро српских цивила сахрањено 
је у Шљивошевцима где се налази спомен 
обележје, а након рата њихови посмртни 
остаци су ексхумирани и пренесени у порту 
храма Св. Петра и Павла у Кућанцима где и 
данас почивају. 

Иако су Кућанци мало село током Другог 
светског рата у Народноослободилачкој борби 
учествовало је око 450 његових мештана, 
а од тог броја погинуло је њих 129. Први 
партизани из Кућанаца прешли су на Папук где 
су основали први Народноослободилачки одбор 
на подручју котара Доњи Михољац. Кућанце су 
18. априла 1945. године ослободили борци 51. 
војвођанске дивизије Народноослободилачке 
војске Југославије.

Зоран ПОПОВИЋ

националне мањине Града Пакраца 
и Града Липика, Градско веће српске 
националне мањине Пожега, чланови 
Социјалдемократске партије Хрватске, 
чланови Удружења антифашиста из 

Вуковара, Ораховице, Слатине и 
Вировитице, чланови Самосталне 
Демократске Српске Странке Пакрац 
и чланови Удружења СУБНОР-а Козарска 
Дубица.

Комеморативним скупом 
на највећем стратишту у 
Слобоштини, завршено 
је обележавање догађаја 
познатог као „Крвави август“ 
које је започело у селима 
Торањ, Доња и Горња 
Обријеж, Дереза, Јапага, 
Бранешци, Кусоње, Драговић 
те Горња и Доња Шуметлица. 

Уочи комеморације у 
Слобоштини, у петак 12. 
августа, историчар Милан 
Радановић из Архива Срба 
одржао је у Српској кући 
у Пакрацу предавање о 
страдању Срба на простору 
од Јасеновца до Ђаковштине 
те Драве на северу и Саве 
на југу. Кроз ово предавање 
присутни на скупу били су 

упознати са резмерама злочина над 
Србима које су током Другог светског 
рата вршиле Павелићеве усташе и 
немачки окупатори. 

Славко БУБАЛО
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У ПОРТИ МАНАСТИРА ЛАЗАРИЦА, НА ДАЛМАТИНСКОМ КОСОВУ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ПОДРУ ЧЈУ ОПШТИНЕ БИСКУПИЈА, 
ПОСТАВЉЕН ЈЕ СПОМЕН-КРСТ ЗА СВЕ ПОСТРАДАЛЕ СРПСКЕ ЖРТВЕ СА ПОДРУЧЈА ОВЕ ОПШТИНЕ, ТОКОМ И НАКОН ХРВАТСКЕ 
АКЦИЈЕ „ОЛУЈА”

СПОМЕН-КРСТ ЗА УБИЈЕНЕ СРБЕ ПОДИГНУТ У ПОРТИ ЛАЗАРИЦЕ

Тројица епископа новограчаничко-
средњозападноамерички Лонгин, 
далматински Никодим и Епископ 

хвостански и новоизабрани западноевропски 
Јустин, освештали су новопостављени спомен-
крст у порти манастира Лазарица, а потом 
служили парастос у знак сећања на све невино 
пострадале мештане српске националности 
из Бискупије, Орлића, Мрковца, Риђана, 
Врбника, Звјеринца и Рамљана, током и 
након акције „Олуја”. Укупно њих педесет 
и седам у седам села бискупијске Општине.

Након извршеног чина, обраћајући се 
окупљеном народу у порти манастира, епископ 
далматински Никодим поздравио је све 
речима „ Христос Васкрсе” истакавши како 
једино тако, верујући у Васкрсење, узносимо 
молитву Господу за све наше пострадале 
претке, уздамо се у њихово заступништво 
пред престолом Свевишњега за све људе 
али и нељуде овога времена.

- Те речи су, драга браћо и сестре, за 
нас хришћане једина истина која постоји 
у овоме свету, ка којој треба да тежимо и 
којој треба да нас води свака наша мисао. 
Говорити без теме Васкрсења на оваквим 
местима, када се сећамо свих наших милих 
који су невино пострадали, не само за време 

акције „Олуја” него и пре, када су наши 
славни преци пострадали за Крст часни 
и слободу златну, не можемо. Не можемо 
да не говоримо о Васкрсењу, и не можемо 
да не говоримо да се они који су невино 
пострадали сада налазе пред престолом 

Свевишњега, пред Лицем Божијим, и да се 
управо они моле за све нас овде окупљене. И 
не само за нас, већ и наше ближње расељене 
широм васељене, а чврсто верујем да се 
моле и за оне од чије су руке пострадали. 
Оне који су показали да нису људи, већ да 
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ми људи, на жалост, умемо бити гори него 
животиње, и да чак у 21. веку нечовештво 
може да надвлада да будемо људи, онако 
како је нама то говорио и у аманет оставио 
наш патријарх Павле - поручио је Епископ 
далматински. 

Он је још додао и да је поздравио 
иницијативу начелника Бискупије о 
постављању заједничког спомен-крста за 
све пострадале, истакавши како је управо 
знак крста водиља и спасење за праве 
хришћане, али и знак који свакодневно 
треба да опомиње.

- Важно је било да овај споменик буде у 
виду Крста, јер је за нас хришћане то једини 
знак, једини путоказ, али и једини пут који 
нас води ка Царству Небескоме, ка ономе 
што сви чекамо, свеопштем васкрсењу. Овај 
знак треба да нас опомиње да треба да се 
трудимо да у овом свету будемо људи, да 
будемо истински ученици Његови, они који 
треба да се труде да не чине зло никоме, не 
само људима него и животињама, јер нас је 
Господ поставио као оне који су дужни да 
брину о целокупној природи и да се кроз 
њу, али и она кроз нас спашава - нагласио 
је епископ далматински, позвавши све људе 
да се моле за пострадале, да обилазе своје 
светиње у Далмацији и сећају се оних који 
су овде живели и борили се, мучили али и 
радовали се, и надасве чекали васкрсење 
мртвих. 

- Да није било њих, да управо они нису 
веровали у васкрсење, не би било ни ових 
велелепних храмова широм Далмације које 
су подизали у славу Божију, остављајући 
нама у аманет да се око њих окупљамо, да 
се у њима молимо и радујемо једни другима, 

и да се кроз љубав коју су и они имали 
удостојимо назвати ученицима Христовим 
- поручио је владика Никодим. 

НА ПОДРУЧЈУ БИСКУПИЈЕ УБИЈЕНО 
57 СРБА

Поред  убијених српских  цивила села 
Уздоље, којима се сваке године служе помен 
и парастос у месту страдања на дан након 
обележавања „Олује” у Книну,  велики  је 
број пострадалих и из осталих седам села 
са подручја Бискупије, укупно њих педесет и 
седморо, а овај спомен-крст биће заједничко 
подсећање на све њих.

- Ми смо четвртог августа у храмовима 
присуствовали поменима за све наше 
пострадале. Два дана након тога, у селу 
Уздоље присетили смо се оних који 
су своје животе изгубили у злочину 
који је тамо почињен, а ово овде је 
један збирни спомен-крст који ће бити 
успомена на све њих. Са подручја наше 
Општине, по евиденцији коју имамо, 
пострадало је педесет и седам наших 
сународника. Место за постављање 
овог обележја некако се само изабрало, 
јер је манастир Лазарица одувек било 
једно централно место окупљања свих 
Срба Далмације, а не само Косова 
Поља, има одређену симболику за 
све нас, и уз сагласност Епископа 
одлучили смо да буде овде, да се 
заједно молитвено присећамо оних 
који више нису међу нама - рекао је 
начелник општине Бискупија Милан 
Ђурђевић.

Убиства најмилијих најтеже падају 

породицама жртава и зато о томе нерадо 
говоре.  Иако сваке године обележавају време 
и место њиховог страдања, иницијативу о 
заједничком спомен-крсту виде као уједињење 
у заједничком сећању и молитви.

- Мој шездесетдвогодишњи отац је убијен 
на кућном прагу 15. августа, док смо брата 
од стрица нашли у заједничкој гробници у 
Книну. Једино што знамо, везано за оца, јесте 
да су неки хрватски војници ушли у наше 
двориште, на прагу куће су затекли оца и 
ту су га убили. Брата Дарка сам пронашао 
након ексхумације заједничке гробнице. Сваке 
године, на дан очевог страдања, обележимо 
успомену на њих двојицу. Долазим и у Уздоље 
где су побијена она невина, времешна старчад 
која су остала у својим кућама као и мој 
отац. Ево и данас сам овде јер подржавам 
иницијативу о заједничком окупљању и 
заједничком присећању на све њих чији су 
животи насилно прекинути, а за чија имена 
многи и не знају - укратко је изјавио Младен 
Марић, један од ретких потомака жртава 
који је имао снаге да говори о страдању 
својих најближих.

Венце испред спомен-крста положили 
су Тамара Тодоровић и Србољуб Попратњак 
испред породица жртава, начелник Милан 
Ђурђевић испред општине Бискупија, Борислав 
Шарић у име ВСНМ ШКЖ, ВСНМ општине 
Бискупија,  жупанијска организација СДСС-а 
док су сви присутни симболично приложили 
црвене руже. 

Спомен-крст у порти Лазарице заједно 
су подигли породице жртава, Епархија 
далматинска, општина Бискупија и њено 
Веће српске националне мањине.

Васка РАДУЛОВИЋ
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ПРЕОБРАЗИ СЕ ВОДА И ГОРА
ПРАЗНИК ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ ПРОСЛАВЉЕН ЈЕ У ХРАМОВИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ШИРОМ ХРВАТСКЕ, 
А МИ СМО ПОСЕТИЛИ МАНАСТИР УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ДАЉ ПЛАНИНИ

Саборовање у манастиру Успења Пресвете 
Богородице у Даљ планини започело је 
празничним вечерњим богослужењем на 

предвечерје празника 18. августа. Литургију 
је предводио епископ осечкопољски и 
барањски Херувим уз саслужење епархијских 
свештеника и ђакона. Након литургије одржан 
је и културно-уметнички програм у којем је 
наступио Тамбурашки састав Дунавске зоре.

На сам дан празника Преображења Господњег 
јутарњом литургијом началствовао је епископ 
осечкопољски и барањски.

– Бог је неограничен, нема људску димензију 
у овим оквирима историје и света у којем ми 
живимо и с којим ми данас успешно владамо, 
а можда некад и злоупотребљавамо јер Божја 
творевина је творевина где се Бог појављује и где 
је Божја љубав неизмерна. Ово наше данашње 
сабрање, Преображењски сабор који нас окупља 
у нашем манастиру јесте прави пример тога 
да се као народ преображавамо благодатћу 
Светога Духа, да чинимо да будемо једно у 
Христу, а данас смо то. Добар део се причестио 
и присајединио телу и крвљу господњом, вечним 
тајнама које нам дају суштину и пуноћу живота 
вечнога. Нема веће тајне и љубави коју Бог 
човеку може дати. Данас смо овде сабрани у 
јединству вере, у јединству нашег националног 
и духовног етоса да би осетили да смо народ 
светосавски, светокосовски и светолазарски 
и све завете које наш народ има – навео је 
између осталог епископ Херувим у својој беседи 
многобројном народу и закључио да су оваква 

саборовања српског народа једини начин да се 
опстане на просторима попут истока Хрватске.

На празник Преображења Господњег Драган 
Ристанић рукоположен је у чин ђакона док ће 
дан касније бити рукоположен у чин презвитера.

ДОШЛИ ИЗ СВИХ КРАЈЕВА ЕВРОПЕ

Предвечерје празника, али и сам дан прилика 
је да се у манастиру Успења Пресвете Богородице 
у Даљ планини окупи мноштво народа, што из 

оближњих места, што из дијаспоре.
– Долазим овде последње четири године, 

за мене ово значи духовно олакшање. Идем 
често на службу код нас у цркву, у зависности 
од тога колико имам времена – каже Павле 
из Маркушице.

– Живела сам некада у Даљу, али већ 25 
година живим у Норвешкој. Отац ми је био 
свештеник у Даљу. Овакви догађаји за мене 
значе живот и радост јер синоћ кад сам била 
на вечерњој литургији видела сам море људи 
који пролазе овде и то даје наду да народ на 
овим просторима зна ко је, коме припада, да 
чува своје дане, обичаје и традицију и не да да 
се то заборави, угаси и да овде српски живот 
наставља као што је и некада било. Живим у 
Кристијансанду, граду на југу Норвешке од 
100.000 становника и ту се налази прва српска 
православна црква коју смо ми Срби са простора 
бивше Југославије изградили. Имамо и у Ослу 
цркву, али то је купљена кућа која је претворена 
у храм. У Кристијансанду смо направили цркву 
из темеља и тренутно се ту окупља преко 600 
фамилија са југа Норвешке. Црква нам је друга 
кућа и ту смо сви на окупу. Наша деца имају 
школу српског језика, а имамо и културни 
центар у ком пратимо све догађаје везане 
за наш народ – прича Драгана Миливојевић.

Након литургије послужена је и трпеза 
љубави за све сабране, а на трпези се нашао 
оброк који се конзумира за Преображење – 
грожђе и погача.            Душан ВЕЛИМИРОВИЋ



ИЗВОР 300/ 24. 8. 2022. 11КУЛТУРА

СПЛИЋАНИ СА ЗАНИМАЊЕМ 
ИСПРАТИЛИ РЕВИЈУ СРПСКОГ ФИЛМА

„РЕВИЈА СРПСКОГ ФИЛМА“ ОДРЖАНА ЈЕ ОД 20. ДО 22. АВГУСТА У СПЛИТУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ВЕЋА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ СПЛИТСКО-ДАЛМАТИНСКЕ ЖУПАНИЈЕ У СУРАДЊИ С КИНОМ МЕДИТЕРАН

Прва ревија одржана је у марту ове 
године када су на Данима српског 
филма сплитској публици приказани 

култни филмови Маратонци трче почасни 
круг, Балкански шпијун и Ми нисмо анђели. 
Сада је дошао ред на нова остварења српске 
кинематографије.

- С приказивањем филмова у марту 
смо тестирали публику да видимо да ли су 
заинтересовани за овакву врсту програма. 
Одзив и посета су били добри, публика је 
била заинтересована, иако су то филмови 
које су сви више пута гледали на телевизији. 
Интеракција између публике и филмова је 
постојала и често смо чули како људи из 
публике изговарају на глас познате реплике 
из ових остварења. На тај начин смо видели 
да заинтересованост за такву врсту филмова 
постоји, међутим кроз разговор са публиком 
дошло је до идеје да пуштамо нешто из новије 
српске кинематографије која није баш толико 
доступна овде у Хрватској – прича о идеји за 
покретањем ове манифестације председник 
Већа српске националне мањине Сплитско-
далматинске жупаније Божидар Симић.

Ова културна манифестација започела је 
20. августа у Летњем кину Бачвице у Сплиту 
приказивањем две епизоде друге сезоне 
серије „Беса". Публици се путем видео поруке 
обратио и један од режисера серије Игор 
Стоименов који је увелико помогао да се 
ревија и одржи.

- У априлу сам имао сусрет са једним од 
режисера и сценариста серије „Беса” Игором 
Стоименовим. Причали смо о нашој идеји и он 
се ту показао као добар програмски уредник и 
рекао да ће преко својих пријатеља у Београду 
обезбедити да наше веће може овога лета да 
прикаже три позната нова српска остварења 
– говори Симић о Стоименовој улози. 

Следећег дана приказан је филм „Викенд с 
ћалетом” Мирослава Момчиловића, а програм 
је у понедељак 22. августа затворио филм 
„Реална прича” Гордана Кичића. Популарни 
српски глумац и режисер пре пуштања филма, 

обратио се сплитској публици видеопоруком.
- Ови филмови су скроз другачији, него 

она три која смо приказали у марту. Говоре 
о актуелним градским темама и животу у 
Београду, док серија „Беса” приказује проблеме 
који су веома присутни на Балкану као што је 
мафија, кокаин, шверц и убиства. Господин 
Стоименов нам је обезбедио да добијемо 
филмове, а морам да се похвалим како смо 
их добили потпуно бесплатно. Понуду смо 
размотрили са нашим кином Медитеран у 
Сплиту које је оберучке прихватило и тако 
је ревија отпочела. Први дан је била доста 
велика киша која је падала у два наврата па 
нам је мало осујетила једна број очекиваних 
гледалаца, међутим друга два дана је време 
било стабилно па можемо рећи да смо имали 
добру посету и после филмова су уследили 
аплаузи публике која је на тај начин исказала 
задовољство квалитетним филмовима - 
закључује председник Већа српске националне 
мањине Сплитско-далматинске жупаније 
Божидар Симић.

Приказивању филмова су поред многобројне 
публике присуствовали и представници 
Сплитско-далматинске жупаније, свештеници 
Српске православне цркве у Сплиту као и 
представници других националних мањина у 
граду Сплиту и Сплитско-далматинској жупанији. 
Одржавање ове културне манифестације је 
подржало Српско народно веће.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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У ОПШТИНИ КИСТАЊЕ ПРЕДСТАВЉЕН ЈЕ ПРОЈЕКАТ ПОД НАЗИВОМ „САЧУВАЈМО СУХОЗИДНУ ГРАДЊУ ОД ЗАБОРАВА – 
НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА БАШТИНА НАШИХ ПРЕДАКА”

САЧУВАТИ ТЕХНИКУ ИЗГРАДЊЕ 
СУХОЗИДА ЗА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Под слоганом „Кад би камен могао причати” 

у општини Кистање одржана је практична, 
едукативна радионица градње сухозида, или 

сувозида како се то у Далмацији чешће каже, а 
све са циљем представљања пројекта „Сачувајмо 
сухозидну градњу од заборава – нематеријална 
културна баштина наших предака”. 

Док су за едукативни део радионице били 
задужени чланови Удружења „4 града Драгодид”, 
практични део на терену показали су локални 
мајстори са подручја општине Кистање. 

Удружење „4 града Драгодид” већ петнаест 
година бави се проучавањем и очувањем вештине 
сухозидне градње, организацијом радионица, 
презентацијама, едукацијама и популаризацијом 
сухозида. Удружење које сада броји око педесет 
чланова из свих крајева Хрватске, у својим редовима 
има етнологе и архитекте, историчаре уметности, 
инжењере, клесаре и различите занатлије, док 
је њихов највећи досадашњи успех упис умећа 
сухозидне градње на УНЕСЦО-ов репрезентативни 
попис нематеријалне културне баштине 2018. 
године.

- Ми смо једна група ентузијаста која се 
кроз године скупила и образовала, како кроз 
формално образовање тако и кроз различите 
радионице али и теренско учење од локалних 
мајстора, са циљем да промовишемо вештину 
сухозидне градње. Обилазимо крајеве у којим 
је овај начин градње посебно карактеристичан, 
и подсећамо људе на важност очувања њиховог 
наслеђа, на вештину њихових предака или чак 
очева који су то сами учили. Кроз радионице 

на терену, а на позив представника локалне 
заједнице, удружења или појединца, долазимо 
да теоријски али и праксом заједно учествујемо 
у градњи. Посебно је важно ако ту имамо помоћ 
локалних мајстора, људи са искуством у зидању 
каменом, и онда једни од других увек научимо 
нешто ново. Циљ овог европског пројекта јесте 
да се прикаже очување једне традиционалне 
вештине, а наша улога у њему је једна теоријска 
подлога - појаснио је председник удружења 
Анте Сењановић. 

Сухозидна градња је карактеристична за 
све крајеве у којима је камен вековима био 
основни или најчешћи грађевински материјал, 
а који се уједно везује и за начин живота људи у 

приморским крајевима и  далматинској Загори. 
- Иако је и Лика поприлично каменита, тамо 

постоје и велике плодне површине, па је градња 
каменом ређа у односу на кршевите пределе 
Далмације. Овде је живот без камена, али и 
вештине и умећа баратања њиме, био напросто 
незамислив јер је, да би се могла користити, земљу 
требало очистити од камена, а затим се тај камен 
користио за ограђивање земље и градњу кућа или 
других објеката. Како се разликују крајеви, тако 
се разликује и камен и начин градње. Истра се 
разликује од Сриме, а Срима од Кистања, Бенковца 
и тако редом. Све зависи и од потреба краја у 
којем се налазите, да ли у њему преовладава 
виноградарство, сточарство или нешто треће, па 
се тако и стилови градње прилагођавају врсти 
камена - појашњава Сењановић.

КУЋЕ ПРАВЉЕНЕ ОД КАМЕНА НЕМАЈУ 
РОК ТРАЈАЊА

Како и сам истиче, градња се учи мало по 
мало, временом и од најбољих који искуство са 
каменом имају у дугогодишњем раду. Само очување 
традиције је важно и због завичајног идентитета. 
Знају то најбоље локални мајстори, они који су 
у Кистањама били задужени за практични део 
презентације пројекта - односно зидање као 
некада. Мирко и Јован Ђилас, кроз своје рано 
детињство нису ишли на едукацију ни радионице, 
овом занату учили су, као и све друго што се у 
селу морало знати, од својих дедова, очева. 

- Зидање каменом није било нешто чему су нас 
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учили, већ смо као дечаци са седам-осам година 
учествовали у чишћењу њива, обзиђивању ограда, 
ограђивању башти. Да би имали комад земље за 
обраду, људи су морали крчити тло од камена. Тај 
камен се користио за зидове око земље. Исто је 
било и код оних који су се бавили сточарством, 
а то је био случај у сваком домаћинству. Кад се 
благо пусти на испашу, ваљало је направити зид 
око њиве. Крамп, ћускију и мотику у руке, чисти 
земљу и подижи камен, па чим год другим да се 
бавио то си морао знати. Радити је знао свако, 
али није свако био мајстор. Камен је за обраду 
и градњу захтеван и тежак, али када му нађете 
лице и место, када га уклопите где треба и како 
треба, преклопите онако да држи чврсто, онда 
то што се њиме озида може трајати деценијама. 
Неки од зидова које сам зидао пре четрдесет 
година и данас стоје као и тада, ни време ни 
временске неприлике ништа му не могу, ни један 
се није померио са места - појашњава нам Јован 
Ђилас из села Колашац.

Иако наизглед и у први мах, бар некоме 
ко слуша или гледа са стране, то све не делује 
тешко и презахтевно за савладати, кроз разговор 
са мајсторима стиче се утисак да је познавање 
камена и градње истим посебна наука за себе, 
баш као и у многим другима занатима. 

- И камена је више врста, није сваки исти. 
Док један не можеш чекићем стући, други пуца 
чим га мало удариш. Љутац камен је најтежи 
за обраду, а гњилаш није за неку кавалитетну 
градњу. У нашим крајевима најчешћи је плави 
камен, он је и најчвршћи и најбољи. Куће које су 
прављене од њега, слободно могу рећи, немају 
рок трајања. Најбољи је изолатор и најздравији 
за живот. Наше старе куће зидане каменом трају 
више и од стотину година, и док је у њима лети 
хладно, зими је довољна једна ватра да се кућа 
загреје и држи топлоту. Новија времена су донела 
бржу, модернију и јефтинију градњу, куће су 
зидане од бетонских блокова и то је најгора 
солуција израде објеката за живот. За кућу од 

стотину квадрата требало је извадити камена 
и камена, требало је радне снаге и времена, јер 
су се такви објекти зидали годинама. Камен се 
вадио из сеоских кава и довлачио коњима и 
воловима. Једни би га довлачили, други данима 
обрађивали за зидање, а трећи зидали. Ужурбани 
темпо живота, доступност других сировина и бржа 
градња временом су наметнули нове стилове, 
али ето дошло је време да се опет враћамо оном 
старом и изворном што је било далеко вредније, 
дуготрајније, аутентичније и здравије од овога 
што имамо данас - прича Јован.

КАМЕН ЈЕ ПОНОВО НА ЦЕНИ

Први сухозиди спомињу се још пре 3600 
година код народа Хути, зато што су они узгајали 
винову лозу, те су каменом ограђивали те своје 
поседе и парцеле. Након тога шири се појава 
сухозида по Европи, посебно по медитерану, 
преко Грчке па све до наших простора.

- Код нас нема дрвета као сировине за градњу 
па се камен користио као основни, најчешће 
и као једини материјал. Материјал је суви, 

необрађени камен, и користи се израду зидова, 
путева, стамбених објеката. То је својеврсна 
народна архитектура ових крајева која се уједно 
савршено уклапа у читав амбијент. Последњих 
година сухозиди су, на жалост, изложени људској 
небризи и пропадању, па је пројекте овакве 
врсте потребно и похвалити и подржати, јер на 
тај начин негујемо и чувамо оставштину наших 
предака - појаснио је професор Илија Безбрадица 
из Кистања.

Носилац пројекта у Кистањама је Веће српске 
националне мањине ове Општине, док је партнер 
на пројекту Српско народно веће.

- Поред четири међународна пројекта која смо 
до сада спроводили, из различитих области, овај 
смо посветили очувању нематеријалне културне 
баштине изградње сухозида, како би један важан 
траг нашег живота на овим подручјима отргнули 
од заборава. Модерни стилови градње последњих 
деценија потиснули су у заборав како се то некада 
живело и радило на селу. Међутим, последњих 
година сведоци смо све чешће понуде и потражње, 
кроз туристичку понуду, управо тих камених 
кућа које су аутентичне и све више занимљиве 
туристима, како због градње тако и због самог 
амбијента. Камен је поново на цени, мајстори су 
тражени и тешко их је наћи, а цене градње су веће 
него код стандардних, уобичајних и модернијих 
грађевина. Управо су то неки од разлога зашто 
смо се и ми окренули ка оваквим пројектима, 
са намером да бар знање садашњих мајстора 
некако приближимо новим генерацијама, али и 
наставимо да користимо потенцијал који имамо 
- објашњава председник ВСНМ-а у Кистањама 
Вујо Крнета.

А то је, уједно, и циљ овог пројекта. Сачувати 
технику изградње сухозида преносом знања 
на нове генерације, те израдом видео записа о 
вештини и важности сухозида као сведока живота 
на подручју Далмације који ће се користити у 
промотивне сврхе.

Васка РАДУЛОВИЋ



14 24. 8. 2022. / ИЗВОР 300КУЛТУРА

У ДАРУВАРСКОМ СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПРЕДСТАВЉЕНА ЗБИРКА ПЕСАМА „ПЛАВА ДАЉИНА” АУТОРКЕ САНЕЛЕ 
ПАВЛИЦЕ ИЗ СУБОТИЦЕ

ПЕСМЕ НОСТАЛГИЈЕ ЗА РОДНИМ КРАЈЕМ И МИРОМ

У простору Српског културног центра „Исидор 
Добровић” који се налази у самом центру 
Дарувара одржано је вече поезије под 

називом „Песничко вече са Санелом Павлицом”. 
Наставак је то сарадње ауторке Санеле Павлице 
из Суботице са СКД Просвјетом. Наиме Санела 
је прошле године одржала исто такво вече у 
Липику с којим је, како каже, и емоционално 
повезана.

Санела је пореклом из села Јагма крај Липика 
и у турбулентним временима деведесетих, 
ратни вихор одвео ју је до Суботице у којој и 
данас живи са својом породицом. Пред веома 
заинтересованом и пажљивом даруварском 
публиком Санела је представила своју збирку 
песама „Плава даљина”.

– То су песме које одишу носталгијом за 
родним крајем, за лепшим и мирнијим временима, 
пуне емоција – истакла је ауторка.

У уводном делу све присутне је поздравио 
председник даруварског пододбора СКД Просвете 
Срђан Бојчић.

– Пандемија је помало зауставила активности 
пододбора, али ја се ипак надам да ће оваквих 
и сличних догађања бити све више и чешће 
– закључио је.

Поред ауторке, песме су још интерпретирали 
Марина Романић, Николина Милеуснић 
и Милорад Кондић, а након прочитаних 
двадесетак песама из збирке ауторки су од 
окупљене публике стигле све саме похвале 
уз жељу да и своју следећу збирку песама, 
која је у најави, представи у Дарувару што је 
она с одушевљењем прихватила.

Председник СКД Просвјета пододбора 
Пакрац-Липик Дарко Дерењ и заменица 
председника Мирсада Поповић Дамјановић 
истакли су да је песничко вече настало као део 

пројекта „Умрежавање и сарадња пододбора 
СКД Просвјете западне Славоније и Мославине”.

Пројекат је суфинансиран од стране Мини-
старства културе и информисања Републике 
Србије, а унутар њега су предвиђене четири 
песничке вечери у пододборима у Дарувару, 
Гарешници, Пакрац-Липик и Окучанима, те по 
једна ликовна колонија и спортско-едукативна 
радионица за децу на излетишту Омановац 
код Пакраца.

ПОСЛЕ ДАРУВАРА ПЕСНИКИЊА ГОСТОВАЛА 
И У ГАРЕШНИЦИ

Песникиња је након Дарувара угошћена и 
у Гарешници где јој је домаћин био тамошњи 
пододбор СКД Просвјета. Како су организатори 
истакли организација песничких вечери је 
потпуно нова активност овог пододбора и мада 
публика није била многобројна они то сматрају 
успехом јер сличних активности је у Гарешници 
мало па се надају да ће након оваквих вечери 
неко можда добити инспирацију да се и сам 
окуша у поезији.

- Морамо исказати изузетно задовољство 
што су и наша два Српска културна друштва из 
Дарувара и Гарешнице учинила искорак, те уз 
већ традиционални музичко-фолклорни садржај 
организационо „закорачили ” у свијет лијепе 
поетике – рекао је председник Већа српске 
националне мањине Бјеловарско-билогорске 
жупаније Дарко Карановић који је присуствовао 
песничкој вечери у у Гарешници. 

С. Б.

Ауторка Санела Павлицa (прва с десно)
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАМБУРАШКОГ САСТАВА „ДУНАВСКЕ ЗОРЕ” У БОРОВУ ЈЕ 12. АВГУСТА ОДРЖАНО ТАМБУРАШКО ВЕЧЕ

РЕКОРДАН БРОЈ УЧЕСНИКА И ПОСЕТИЛАЦА

Трећа по реду манифестација под називом 
„Дунавом плови тамбура звук” одржана 
је на летњој позорници у Борову. Велики 

број мештана Борова, околних места, али и 
људи који су дошли на годишњи одмор у родни 
крај уживали су у доброј организацији и још 
бољим звуцима тамбуре. 

- С обзиром на то да је ово трећа година 
како организујемо тамбурашко вече, чини ми се 
да смо све бољи и бољи и у самој организацији. 
Посебно смо поносни јер видимо по великом 
одазиву публике да људи поштују и цене наш 
труд и рад и да су расположени за овакав вид 
дружења. Иако је осетан пад броја ученика у 
боровској школи, број чланова у тамбурашкој 
секцији КУД-а „Бранислав Нушић” се повећава и 
та чињеница сама за себе говори да тамбурашка 
музика на нашем подручју има добру будућност 
- рекао је члан Дунавских зора Душан Латас. 

У музичком делу програма око 800 посетиоца 
су осим домаћина Дунавских зора који су 
наступили са вокалним солистом Момиром 
Петровићем уживали и у тамбурашким 
звуцима гостију из Новог Сада чувеним „Госпон 
тамбурашима” који су 15 година имали част и 
привилегију да прате још чувенијег панонског 
морнара Ђорђа Балашевића. 

- За Борово ме везују дивне успомене. 
Родом сам из Шида и у Борово долазим већ 
тридесетак година и посебно ми је драго што 
сам имао прилику да моје колеге Бачване 
убедим да је овај део Срема подједнако леп 
као и онај преко Дунава. Одушевљени смо 
срдачношћу и гостопримством које су нам 
указали организатори ове манифестације. Како 
се ближи почетак наступа фасцинирани смо 

да је ова авлија, што бих ја сремачки рекао, 
испуњена до последњег места. Посебно нам је 
драго што деца овде негују тамбурашку музику 
јер је то неговање нашег српског народа и свих 
осталих народа који са нама баштине традицију 
тамбуре да се наставља и одржава - каже члан 
оркестра Госпон тамбураши Бојан Тренкић. 

Уз звуке добре музике посетиоци су имали 
прилику да се послуже богатом бесплатном гастро 
понудом јагњетине, фиша, доброг пића, али и 
разних посластица и лангошица. У припреми 
хране организаторима су помогли пријатељи из 
Бијелог брда, али и локална удружења Плави 
Дунав, Удружење пензионера, риболовци и 
чланови Завичајног удружења Срба, Озрена и 
Посавине. Такође у самој организацији домаћини 
су имали подршку великог броја Боровчана, 
али и пријатеља из Шида. 

- Дошли смо у Борово да презентујемо 
нашу манифестацију „Срем клоб коп фест” 

која се одржава последњег викенда у октобру. 
То је међународна манифестација на којој 
се презентује производња и прерада меса у 
кобасицу. До сада смо имали госте из Боботе и 
Вере, али било би нам веома драго да нам дођу 
и Боровчани. Вечерас такође имамо на штанду 
послужене наше производе за дегустацију и 
тачно се може оценити да ко је Сремац, тај не 
узима хлеб него проба саму кобасицу – изјавио 
је председник шидског Удружења сремска 
свињокоља и кобасицијада Станислав Ђиерчан. 

Најмлађи посетиоци су имали прилику 
да се забаве вожњом коњским запрегама и 
јахањем коња које су организовали чланови 
Коњогојског удружења „Жерав” из Трпиње 
са пријатељима и Јован Карапанџа из Млаке 
Антинске. 

- Дунавске зоре су у Борово донеле нешто 
ново и покушавају оваквим догађајима да направе 
нешто што у нашој заједници до сада није 
постојало и мислим да из године у годину то 
успешно раде. Мислим да има доброг потенцијала 
и да би ово могло прећи у мали фестивал. Овај 
број људи који је посетио манифестацију са свим 
пратећим садржајима које су нам домаћини 
уприличили допринео је да нам овај дан буде 
потпун и људи који су дошли могу да уживају 
у целокупном програму – рекао је начелник 
општине Борово Зоран Баћановић.  

Организацију програма финансијски су 
подржали Савет за националне мањине Владе 
Републике Хрватске, Министарство спољних 
послова Републике Србије – Управа за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону, Српско народно 
веће, Вуковарско-сремска жупанија, Заједничко 
веће општина Вуковар, Пољопривредна задруга 
Брестове међе из Борова и наравно Општина 
Борово. 

Маја МИЛАНОВИЋ
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ФОЛК ЛОРНИ АНСАМБЛ „ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ БАРАЊСКИХ СРБА” ИЗ БЕЛОГ МАНАСТИРА ГОСТОВАО ЈЕ ОД 12. ДО 14. АВГУСТА 
У РУМУНИЈИ НА ПОЗИВ СВОЈИХ ПОБРАТИМА ИЗ СРПСКОГ СЕМАРТОНА

ВРАТИЛИ СЕ ИЗ РУМУНИЈЕ ПУНИ УТИСАКА

Културно уметничко друштво „Круна” 
из Српског Семартона организовало 
је 13. августа Међународни фестивал 

фолклора под називом „Коло пријатељства” 
на који су позвали и своје побратиме из Белог 
Манастира. Беломанастирци су позив оберучке 
прихватили па су чланови фолклорног ансамбла 
„Чувари традиције барањских Срба” у Српски 
Семартон стигли већ 12. августа. Домаћини 
су их сместили у просторијама Савеза Срба 
Румуније у Темишвару и већ навече су се 
дружили уз вечеру и музицирање оркестра 

Миодрага Грубачког који је такође учествовао 
на манифестацији.

Следећег дана у преподневним часовима 
чланови ансамбла обишли су центар Темишвара, 
а након тога су се запутили у 28 километара 
удаљени Српски Семартон где је манифестација 
и одржана. Беломанастирци су се представили 
са традиционалним барањским диваном као 
и Српским играма из Барање. 

- На првом месту увек морамо да прикажемо 
игре из краја у ком живимо, јер оне су део 
наше традиције и културе. И само име нашег 

ансамбла говори да нам је то на првом месту, 
а онда све остало. Сама манифестација је 
уродила и новим контактима и познанствима. 
Па смо склопили сарадњу са КУД-ом „Острово” 
из Острова у општини Костолац у Србији као 
и са фолклорним друштвом из Костолца које 
је им је било у испомоћи. Са домаћином из 
Српског Семартона договорили смо да се наша 
сарадња настави и то не само једном годишње, 
већ да узајамних посета и активности током 
године буде више – рекла је председница 
ансамбла Светлана Жарковић.

Гости су домаћинима и побратимима на 
поклон донели слику барањског сликара 
Невенка Летића са темом Копачког рита. 

- Зашто баш Копачки рит? Зато што они 
обожавају да га посете сваки пут када нам 
дођу у госте – објаснила је Светлана Жарковић.

На самој манифестацији било је преко 
250 извођача. Поред Беломанастираца и 
домаћина на манифестацији су учествовала 
културно-уметничка друштва „Козара” из 
Приједора, „Острово” из Србије те КУД-ови из 
Румуније „Плави делија” из Великог Сенпетера 
и „Флориле Ђулвазулуј” из Ђулвеза као и 
оркестар Миодрага Грубачког и Тамбурашки 
оркестар „Круна”.

С. Б. 

ПОВОДОМ МЕСНЕ СЛАВЕ СВЕТОГ ИЛИЈЕ У УГЉЕШУ ОДРЖАНА ВИШЕДНЕВНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕСНОГ 
ОДБОРА СДСС-а 

ЧЕТИРИ ДАНА СЛАВЉА У УГЉЕШУ
У оквиру прославе Светог Илије, месне 

славе села Угљеш, одржана је вишедневна 
манифестација у оквиру које су мештани 

имали прилику да уживају бавећи се разним 
садржајима и активностима. Одржан је пионирски 
турнир у малом фудбалу у ком је учествовало 
шест сениорских и три пионирске екипе.

Најмлађи су имали прилику да одмере 
снагу и спретност на дечјој олимпијади на 
којој је учествовало 30 деце разних узраста, а 
одржан је и турнир у одбојци. Организаторка 
олимпијаде и турнира у одбојци била је Изабела 
Поповић.

– Поред вечерњег богослужења у месној 
цркви Светог Илије 1. августа одржан је и 
народни збор уз живу музику и бесплатно 
пиће, а учесницима свих спортских такмичења 
подељене су награде и медаље. Манифестација 
је свакодневно окупљала око 200 одраслих 

мештана и њихове деце – рекао је организатор 
манифестације Радован Готовац из Месног 
одбора Самосталне демократске српске странке 
Угљеша.

Манифестацију су финансијски подржали 
Општина Дарда и занатска радња „Жир“ 
Светозара Доброкеса, а све је крунисано 
прелепим ватрометом.                              С. Б. 



ИЗВОР 300/ 24. 8. 2022. 17

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ИСТРИ ОДРЖАНИ СУ 16. И 17. АВГУСТА ПО 14. ПУТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦА СРБА ИСТРЕ, СК Д 
„ПРОСВЈЕТА" ПОДОДБОР УМАГ И ВСНМ ГРАДА УМАГА

СРПСКА КУЛТУРА ПРЕДСТАВЉЕНА У ПУЛИ И УМАГУ
Свечано отварање овогодишњих Дана 

културе одржано је у Пули у свечаној 
дворани Дома бранитеља, а завршно вече 

Дана културе на Тргу Слободе у Умагу. 
Том приликом, Ансамбл народних игара СКД 

„Просвјета" Вуковар, истарској публици у Пули 
и Умагу извео је целовечерњи програм, заједно 
са својим колегама из АНКТС „Колубарац“ из 
Републике Србије. 

- Дане српске културе у Истри организујемо 
од 2009. године, некада је град домаћин био и 
Ровињ, али су сада остали само Пула и Умаг. У 
Пули је уз целовечерњи концерт организован 
и приказ уметничких рукотворина. У оба града 
је био присутан великих број гледалаца и 
посетилаца на изложби, а програм је протекао 
у најбољем реду, уз велико задовољство 
присутних. Чак је на крају одиграно и коло у 
којем су учествовали и извођачи и гледаоци. 
Тако наши програми завршавају сваке године 
– каже председник Заједнице Срба Истре 
Миомир Јеремић.

Ансамбл народних игара Српског културног 
друштва „Просвјета“ већ трећу годину за редом 
учествује на овој манифестацији, док су на 
претходне две били једини учесници услед 
немогућности доласка друштава из Србије 
због пандемије коронавируса. Ове године 
друштво им је правило и АНКТС „Колубарац“ 
из Лазаревца.

- Сваке године смо доводили госте из Србије 
попут друштава из Краљева, Београда, Новог Сада, 
Лесковца, Ужица, Златибора, Чачка, Крушевца 

и осталих градова. Сарадња са Лазаревчанима 
је настала тако што имају истог кореографа као 
и ансамбл из Вуковара тако да смо одлучили да 
они наступе ове године. Претходне две године 
смо радили само са домаћим извођачима па 
су гости из вуковарског АНИ СКД Просвјете 
оба пута изнели програм. Наредне године 
ћемо видети да доведемо још неки ансамбл 
из Србије – појашњава Јеремић како је настала 
сарадња са друштвом из Лазаревца.

Организатор се овим путем захвалио и 
градовима Пули и Умагу, Истарској жупанији, 
Министарству спољних послова Републике 
Србије и Српском народном већу на помоћи 
у организацији.

СРБЕ ИЗ ХРВАТСКЕ ПРЕДСТАВЉАО АНИ 
СК Д „ПРОСВЈЕТА“

Истарска публика имала је прилику да ужива 
у играма и ношњама од Славоније до истока 
Србије, а извођачи на сцени били су награђени 
дуготрајним аплаузима.

- Претходне две године наступали смо у 
Пули, а ово је први пут да наступамо и у Умагу 
на Данима српске културе. За чланове нашег 
ансамбла оваква путовања много значе првенствено 
због представљања нашег рада, а на свим тим 
путовањима се догађају квалитетна дружења и 
стичу вредне успомене. У сваком случају тако 
нешто вреди посетити. Пријем код публике је 
из године у годину све бољи и бољи. Први пута 
смо наступали 2020. године када је уједно била 
и прва година мера проузрокованих короном и 
самим тим је дошло до ремећења пријашњих 
навика па је била и мања посећеност наступа. 
Ове године је било фантастично, поготово на 
великом градском тргу у Умагу – тврди директор 
Ансамбла народних игара СКД „Просвјета“ Дејан 
Куруцић.

Поред фолклорног дела, српска заједница 
са истока Хрватске, додатно се представила у 
гастрономској и етно презентацији у виду аутохтоних 
сухомеснатих производа, вина и пића овог краја 
као и ручних радова које производе чланице етно 
секције. Гастро презентацију спонзорисали су 
Заједничко веће општина Вуковар, Канцеларија 
заменика градоначелника Града Вуковара и Општина 
Јагодњак. У етно презентацији представили су 
се чланице Етно секције КУД-а „Слога" Вуковар, 
Удружење жена Борово и Удружење жена „Јелица“ 
из Вуковара.                   Душан Велимировић
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ПУТЕВИМА ХИЛАНДАРА (4)

ОД УРАНОПОЛИСА ДО СОЛУНА
Након посете руском манастиру Пантелејмон 

и двочасовне вожње трајектом у повратку, 
врлички Чувари су свој тродневни боравак 

на Светој Гори окончали доласком на почетно 
одредиште, луку Уранополис. Препуни утисака, 
доживљаја и сусрета који ће им засигурно заувек 
остати у сећању, са врећицама пуних мирисног 
мира, кутијица хиландарског тамјана, освештаних 
бројаница и икона за оне који су их на овај 
пут испратили, али и оригана, вегете, чајева и 
мелема које хиландарско братство припрема 
по најприроднијој рецептури. Превише свега 
да би се у кратким цртама могло набројати и 
описати. У Уранополису их је чекао аутобус за 
повратак, али пре тога план је био обићи бар 
још два значајна одредишта у граду Солуну, 
цркву Светог Димитрија и српско војничко 
гробље Зејтинлик. 

ЦРКВА СВЕТОГ ДИМИТРИЈА

Црква Светог Димитрија налази се у центру 
Солуна, у истоименој улици, сматра се највећом 
и најважнијом солунском црквом и представља 
један од најзначајнијих споменика града. Свети 
Димитрије рођен је у Солуну 280. године. 
Овај Светитељ се слави као заштитник града 
Солуна, њему у част сваке године у граду се 
организују бројне свечаности, најбројнија литија 
која пролази кроз град, док је календарски 
датум обележавања Светитеља у читавој 
Грчкој проглашен за нерадни дан.

Димитрије је био у војсци цара Максимијана 
и верује се да је заштитио Солун од 

непријатељске војске, а од цара је добио 
задатак да истребљује хришћане. Међутим, 
будући да је и сам био хришћанин свети 
Димитрије се супротставио тој царевој наредби 
и почео јавно да проповеда хришћанство. 
Када је цар Максимијан чуо за ово наредио 
је да се свети Димитрије затвори у таминцу 
где је и убијен. Хришћани су у тајности узели 
његово тело и сахранили га. На месту где је 
сахрањен је погиднута црква а он је проглашен 
заштитником Солуна. Храм светог Димитрија 
у Солуну се од 1989. налази на листи светске 
културне баштине од изузетног значаја и данас 
представља један од најлепших примера 

палеохришћанских и византијских споменика 
културе. 

У оквиру цркве можете посетити катакомбе 
које су отворене за посете сваког дана до 13х, 
а сви верници могу се поклонити и моштима 
светог Димитрија које су у кивоту изложене у 
посебном делу храма. Мошти су скоро осам 
векова биле у Италији у граду Сан Лоренцо, 
али су на тражење Грка враћене у Солун 1978. 
и 1980. године.

Колико је поштован од стране Грка говори 
и чињеница да неколицина људи које смо 
имали прилику упознати носе управо имена 
Димитрије, Димитрас или Митра и да су то имена, 
како су нам рекли, уједно и најчешћа међу 
њима. Чудотворна благодат и снага његових 
светих моштију излечиле су многобројне 
болеснике, а уз бројне храмове и капеле које 
су му посвећене код Срба и Руса, познато је и 
да је Свети Димитрије једна од пет најчешћих 
слава које се празнују у српском народу. 

Све то су само неки од разлога зашто су 
Чувари са посебним ишчекивањем чекали 
долазак у овај храм и сусрет са Светитељем. 
Поклоњење моштима, молитве и жеље упућене 
управо на овом месту, мирисни миро који се 
осети у сваком делићу храма, пружају мир, 
спокој и веру да су све овоземаљске бриге 
пролазне и решиве управо благословом 
који овде добијете. Тај осећај тешко се може 
речима приближити, али се засигурно никада 
не заборавља.

Након једночасовног боравка у храму, пут 
је настављен ка српском војничком гробљу 
у Солуну. 

Пише Васка Расуловић
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ЗЕЈТИНЛИК - СРПСКО ВОЈНИЧКО ГРОБЉЕ

Српско војничко гробље на Зејтинлику 
налази недалеко од самог центра у Солуну. У 
склопу гробља, смештени су гробови српских, 
француских, италијанских, енглеских и руских 
војника погинулих у борбама и пробоју 
Солунског фронта. Гробље је подигнуто на 
месту на којем се током 1916. године налазила 
пољска болница српске војске. Припреме за 
изградњу гробља почеле су 1926. године, 
а на чело је постављен Саво Михаиловић 
који је имао задатак да са групом сабораца 
прикупи посмртне остатке изгинулих ратника 
раштрканих на широком простору на којем 
су вођене борбе. Они су обишли око 250 
гробаља, ексхумирали погинуле ратнике и 
пренели на ново гробље. Сав материјал за 
изградњу гробља донет је из Србије, Грчка је 
бесплатно уступила земљиште од око 7000 м2, 
а сав материјал ослободила царина и пореза.

Од главног улаза у гробље, широка стаза 
води до костурнице изнад које је подигнута 
капела чији је улаз са друге стране. Унутрашњост 
капеле украшена је натиписима свих јединица 
и главних бојишта. У костурници је сахрањено 
5580 српских ратника страдалих на Солунском 
фронту. Око маузолеја се налази 10 парцела у 
којима је сахрањено још 1440 српских ратника, 
а ту су и две заједничке гробнице на којима је 
сахрањено 78 српских непознатих ратника са 
Солунског фронта и 217 непознатих српских 
ратника пренетих из Цариграда. У склопу српског 
гробља се налази и такозвано „Партизанско 
гробље” где је сахрањено 126 партизана који 
су страдали у нацистичким логорима у Солуну 
за време Другог светског рата.

Испод платоа на којем је смештена капела 
налази се крипта. Од улаза, степеницама се 
спушта у централну просторију из које се 

рачвају бочни ходници у чијим се зидовима 
налазе мермерне плоче погинулих који су ту 
сахрањени. Током низа година у склопу гробља 
је настао својеврстан музеј предмета, књига и 
реликвија које су посетиоци доносили. Током 
Другог светског рата чувар Ђуро Михаиловић, 
син горе поменутог Саве, успео је да сачува 
гробље од нацистичке пљачке закопавши 
вредне књиге и реликвије.

Са свим тим подацима и историјским 
чињеницама, посетиоце српског гробља у 
Солуну, све до недавно упознавао је чувени 
деда Ђорђе Михаиловић. Деда Ђорђе је 
наследник чувене лозе Михаиловића, Ђурин 
син и Савин унук, који су својим животима 
и посвећеношћу оставили највећи траг  на 
овом светом месту. На прагу стоте године, 
обремењен старошћу и болешћу, деда Ђорђе 
више није чувар гробља, оно што је био кроз 

читав свој живот, али је свакако присутан у 
свакој причи која се везује за ово место на 
којем је рођен и одрастао, па и у речима 
његовог наследника Крстимира из Сурдулице, 
који већ тридесет година живи у Грчкој.

На жалост свих нас који смо тај дан 
обишли Зејтинлик, остали смо ускраћени 
за сусрет и мудре речи чувеног деда Ђорђа, 
али смо захваљујући срдачној добродошлици 
и гостопримству Крстимира имали прилику да 
се ближе упознамо са историјом и храброшћу 
наших предака који овде почивају. 

За посету овом месту, обилазак гробља, 
капеле, костурнице и музеја, и читав дан 
обиласка, чини се, не би било довољно. 
Читаву слику и први утисак употпуњују и 
високи чемпреси око читавог гробља, чије 
су саднице донете баш из Хиландара како 
би одавале вечну стражу палим борцима 
за слободу.

Након посете Солуну, дошло је време И за 
опроштај са Грчком. У касним поподневним 
сатима Чувари су се упутили ка Србији да 
би, наредног дана у зору, стигли на место 
поласка. Ни дуг пут, ни сати проведени у 
аутобусу, ни изласци на државним границама 
, ни премало сна у неколико дана, нису могли 
утицати на утиске који се носе са Свете Горе, 
из Хиландара и Солуна. Тај пут није био један 
туристички обилазак, бар по ономе како су 
га поменути путници доживели. Био је то 
загрљај са вером, духовношћу, историјом и 
истинским вредностима које су утемељене 
у идентитет православног народа. Сусрет 
који се не заборавља и пут након којега се 
више не враћаш исти, већ бољи. Зато га је 
најтеже описати. То искуство, бар једном у 
животу, ваистину треба доживети. 

КРАЈ
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СВЕЧАНОМ СЕДНИЦОМ БОРОВСКИ ВАТРОГАСЦИ ПРОСЛАВИЛИ ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

90. ГОДИНА ШТИТЕ БОРОВО ОД ПОЖАРА

Боровски ватрогасци прославили су у суботу 
20. августа 90. година постојања и рада 
свог Добровољног ватрогасног друштва. 

Уз бројне госте из пријатељских друштава из 
Славоније, Барање, Срема и Бачке на скупу у сали 
Друштвеног дома ватрогасци су се присетили 
својих почетака и госте упознали са тренутним 
приликама у свом друштву. 

- Кроз деведесет година постојања наше 
друштво је прошло кроз много тога. Било је 
мноштво интервенција и спасили смо много 
живота и имовине наших мештана. Члан овог 
друштва сам преко 40 година и могу да кажем 
да смо данас спремни за сваку интервенцију. 
Наше друштво данас броји 146 чланова, али их 
је 56 оперативних. Имамо и почасне чланове, а 
посебно желим да истакнем да имамо и 52 деце 
што је један леп залог за будућност ватрогаства 
у Борову  - наглашава председник ДВД Борово 
Мирољуб Младеновић.

Добро је када ватрогасци немају посла али 
у временима великих врућина и суша какве ове 
године владају у нашим крајевима пожари су 
веома чести. Тако је од почетка ове године у 
Борову било чак 13 пожара до којих углавном 
долази због немара појединаца.

- Члан овог друштва постао сам пре шест 
година на наговор двојице колега. Брзо сам се 
заљубио у овај позив, а тако сам упознао и своју 
супругу. У друштву имамо и шест жена које су 
положиле за оперативне чланове и које заједно 
са нама одлазе на интервенције и показале су се 
као одличне. Храбре су једнако као и мушкарци - 
открива секретар друштва Мирослав Лончаревић.

Члан боровског ватрогасног друштва је и 
начелник општине Борово Зоран Баћановић који 
је истакао да опремање и брига о ватрогасцима 
није само морална, људска, него и законска 
обавеза јединица локалне управе.

- Општина има и законску обавезу да 
издваја средства за ватрогасна друштва што је 
допринело једном квалитетном помаку када је 
реч о организацији друштва и набавке потребне 
опреме. Хвала Богу у Борову се с тим активностима 
кренуло на време, саградили смо Ватрогасни 
дом и ватрогасце опремили задовољавајућим 
техничким средствима и опремом. Општина за 

рад друштва издваја и више од своје законске 
обавезе и сигурно није случајно што ДВД Борово 
има толики подмладак. Желимо да друштво које 
данас слави 90. годишњицу рада доживи још пуно 
оваквих годишњица - рекао је начелник који 
је на наше питање недостаје ли ватрогасцима 
нешто у шали одговорио - Само још канадер 
да набавимо.

ГОСТИ СА СВИХ СТРАНА

Ватрогасцима су у госте дошли чланови бројних 
ватрогасних друштава са подручја Вуковарско-
сремске и Осјечко-барањске жупаније као и из 
суседне српске Аутономне покрајине Војводине.

- Са колегама из Борова и Хрватске повезује 
нас размена искустава и сарадња која је нарочито 
добра у приграничном простору између наше две 
државе. Овде смо стигли да увеличамо велико 
славље боровских ватрогасаца и да их подржимо 
у њиховом раду - рекао је председник Ватрогасног 
савеза Војводине Синиша Шавија.

Без доброг комшије живот је незамислив, а 
ДВД Борово најбољу сарадњу има са колегама 
из суседног Даља. 

- Приликом неколико пожара, што код нас, што 
овде у Борову, долазили смо једни другима у помоћ. 
Сарадња је интензивирана у задњих петнаестак 
година када смо Боровцима помогли куповином 
нових униформи. То нас је зближило и могу рећи 
да је Борово данас једно од препознатљивих 
друштава не само у Вуковарско-сремској, него 
и у Осјечко-барањској жупанији и шире - истиче 
председник ДВД Даљ и ватрогасне заједнице 

Александар Младеновић, Мирослав Лончаревић и Немања Цвијановић



ИЗВОР 300/ 24. 8. 2022. 21

Осијек Жељко Пенић. 
На почетку свечаности ватрогасци су минутом 

ћутања одали пошту свим преминулим колегама, 
а на крају су поделили признања и захвалнице 
заслужним организацијама, поједницима и 
пријатељским друштвима. 

ОСНОВАНИ 17. ДЕЦЕМБРА 1932. ГОДИНЕ

Ватрогаство у Борову званично постоји 
од 17. децембра 1932. године иако је идеја 

о његовом оснивању рођена већ пет година 
раније када су браћа Дамјан и Кузман Циковац 
у својој трговачкој радњи почели да сакупљају 
средства за куповину прве противпожарне 
пумпе.  Све је ипак било лакше када је у атару 
села подигнута фабрика „Бата” чији генерални 
директор Тома Максимовић је био и први 
председник ватрогасног друштва. 

Поред Максимовића међу оснивачима су 
били месни парох Богдан Дејановић који је 
био и заменик председника, командир Милутин 

Тичак, његов заменик Љубомир Бузаретић, 
затим секретар Илија Секулић, благајник Милан 
Цвијовић, заменик благајника Боривој Стојшић, 
спремиштар Жарко Богдановић, доктор друштва 
Стево Стојанац и трубач Јован Јеремић.

Друштво је тада имало преко тридесет 
чланова, а Максимовић се побринуо да сваки 
ватрогасац добије једно радно и једно парадно 
одело, а опремио их је и аутотанком од 2.000 
литара са два црева за гашење ватре.  

Славко БУБАЛО

ШАХ

На врло јаком Међународном ОПЕН 
турниру у Градишту, који је одржан од 
5. до 12. августа, учествовали су и сениори 

Шаховског клуба Трпиња Мирољуб Маши-
ревић, Слободан Блажић, Радослав Мићић, 
Никола Маширевић и Александар Мудринић. 
Након девет одиграних кола, међу 48 играча, 
Александар Мудринић и Слободан Блажић 
нашли су се на деоби од 7-10. места, са по 6 
освојених бодова. Као најбоље пласирани играч 
са рејтингом од 1800-2000 бодова награђен је 
и Никола Маширевић са 5,5 бодова.

Шаховски клуб Трпиња један је од нај-
успешнијих спортских колектива у општини 
Трпиња. Основан је далеке 1973. године и 
један је од најстаријих шаховских клубова 
у нашој регији. Клуб се до 1991. године 
такмичио у Другој лиги Славоније и Барање, 
а након мирне реинтеграције од 2001. члан је 

Четврте хрватске лиге. Од 2002. до 2007. клуб 
се такмичи у Трећој лиги, да би од 2008. постао 
члан Друге хрватске лиге, група исток. Оно по 
чему се клуб посебно издваја од свих других 

Фото: Фејсбук

ШАХИСТИ ИЗ ТРПИЊЕ УЧЕСТВОВАЛИ НА 
МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ У ГРАДИШТУ

је то да окупља и доста младих. Нагодину ће 
клуб прославити 50. годишњицу постојања, а 
припреме за прославу овог великог јубилеја 
већ су почеле.                                              С. Б.

Чланови ДВД-а Борово 1935. године
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УКРАТКО СА РАЗНИХ СТРАНА

ФИШИЈАДЕ У ВЕРИ И НЕГОСЛАВЦИМА

ГАЂАЊЕ МЕТЕ СРНДАЋА У ОСТРОВУ

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР У БОБОТИ

Ловачко друштво Фазан из Вере на 
Преображење је организовало такмичење 
у кувању фиша. Након недавне ловачке 

забаве ловци из Вере упустили су се и у 
организацију фишијаде и то по први пут. На 
простору око ловачког дома у Вери кувао се 
21 котлић и окупило се преко двесто људи, а у 
тој конкуренцији најуспешнији је био Никола 
Чалошевић из Даља.

Истог дана фишијада је организована и у 
Негославцима и то у режији Школe фудбала 
Негис. На овом такмичењу кувао се такође 
19 котлића и по оцени комисије најбољи фиш 
скувао је Синиша Недељковић из Вуковара. С. С.

У организацији Ловачког друштва „Јелен”  из 
Острова по други пут одржано је гађање у 
мету срндаћа са чеке на сто метара. 

Ове године на поменутом такмичењу 
учествовало је 10 екипа, а свака екипа имала 
је по три члана који су у мету срндаћа гађали 
три пута. 

Најбољи појединац на поменутом такмичењу 
био је Јован Ајдуковић (ЛД Борово), друго место 
освојио је Владимир Живковић (ЛД Фазан Бршадин) 
док је на трећој позицији био Живојин Јерковић 
(ЛД Србдаћ Трпиња). У екипној конкуренцији 
најпрецизнији су били чланови ЛД Фазан Вера, 
друга је била екипа ЛД Фазан Бршадин, а треће 
место припало је домаћинима ЛД Јелен Острово. 

Такмичење у гађању мете срндаћа одржано је у 
оквиру обележавања дана општине Маркушица. С. С. 

Фудбалски клуб Борац из Боботе средином 
овог месеца организовао је традиционални 
меморијални фудбалски турнир на којем 

су учешће узеле четири екипе. У полуфиналним 
утакмицама Слога из Борова савладала је екипу 
Бршадина са 3:2, док је у другој полуфиналној 
утакмици након регуларних 3:3 Слога из Пачетина 
тек након пенала савладала домаћи Борац. 

Другог дана турнира у утакмици за треће 
место Борац  је савладао Бршадин са 3:0, а у 
финалној утакмици у којој током 90 минута није 
било погодака Слога из Борова је тек након пенала 
савладала имењака из Пачетина и освојила 
трофеј овога турнира. 

За најбољег играча проглашен је Давор 
Братић (ФК Слога Борово), најбољи стрелац 
био је Михајло Ајдуковић (ФК Борац Бобота), 

док је за најбољег голмана турнира проглашен 
Зоран Лишчевић (ФК Слога Пачетин).       С. С.

Узорци фиша у Вери

Учесници турнира у Боботи

Победник у појединачној конкуренцији Јован 
Ајдуковић (други с лева)
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (9)

М. Петровић – Чкаља (1924-2003)

Мало је глумаца у бившој Југославији који су 
умели да вас насмеју до суза, а онај који 
је то свакако могао и умео био је чувени 

Чкаља. Он је, каже урбана легенда, чак и када је 
стварно плакао људима био комичан и изазивао 
код њих веселе емоције. Гегове и гримасе какве 
је Чкаља био у стању да изведе нико није могао 
на тако природан и једноставан начин. Можда је 
томе допринела и чињеница да је Чкаља рођен 1. 
априла на међународни дан шале.

Миодраг Петровић Чкаља рођен је 1924. године 
у Крушевцу као четврто дете Христине и Миодрага 
Петровића. У родном граду завршио је гимназију, а 
ту је почео да се бави и глумом у драмској секцији. 
Надимак Чкаља добио је јер је од малих ногу био 
мршав и штркљаст, а такве људе су у његовом 
родном Крушевцу описивали као „чкаљаве”. Тако 
је он, заслугом једног свог школског друга од кога 
је затражио штап па уместо „чакља” рекао „чкаља” 
у детињству постао и до краја живота остао Чкаља.

Током Другог светског рата био је у Културно-
просветној чети 47. дивизије НОВЈ која је формирана 
1. октобра 1944. године. Након рата уписао је 
студије ветерине на Универзитету у Београду где 
је у КУД-у „Иво Лола Рибар” наставио да се бави 
глумом, а 1946. године постаје члан Драмског 
студија Радио Београда и његова популарност 
почиње да расте захваљујући емисији „Весело 
вече”. Члан Хумористичког позоришта у Београду 
био је од 1951. до 1977. године, а прославио се 
улогом кувара Јордана у првој драмској серији ТВ 
Београда „Сервисна станица” која је са емитовањем 
кренула 1959. године.

У позоришту остварује успех у драмској представи 
„Бог је умро узалуд” по којој је касније снимљен 
и играни филм и у комедији „Заједнички стан” по 
којој је такође снимљена и телевизијска верзија. 
Статус слободног уметника стекао је 1976. године.

Остварио је низ антологијских комичарских 
улога на телевизији и филму од којих су најпознатије 
улоге у филмовима Соје Јовановић „Пут око света” и 
„Орлови рано лете” и ТВ серијама „Љубав на сеоски 
начин”, „Камионџије”, „Врућ ветар” и „Камионџије 
поново возе”.

Оно што су комичари Станлио и Олио били у 
светским размерама у југословенским и српским били 
су Мија и Чкаља који су често у пару увесељавали 
публику. Велику популарност стекао је глумећи 
у пару са исто тако чувеним Павлом Вуисићем 
у серијама „Камионџије” и „Камионџије поново 
возе”. Без Чкаљиних гегова и здравица није могао 

да прође ни један дочек Нове године. Међутим, 
велика популарност ипак му није донела материјалну 
сигурност и благостање. Пред крај живота Чкаља 
је живео у сиромаштву напуштен од свих. Иако је 
својом појавом и глумом увесељавао многе он је 
у себи носио велику тугу и озлојеђеност, а распад 
Југославије га је посебно разочарао. 

На додели награде „Цар Константин” за животно 
дело 2002. године Чкаља је у свом говору изјавио 
да је дуго живео као да је већ умро. 

„Да сам у Америци, и да сам примио овако 
велику награду захвалио бих се, прво, својој жени, 
па деци, па ташти, затим продуценту и редитељу. 
Али, пошто сам, срећом, у својој драгој земљи 
Србији, захваљујем се, прво, свом шефу самоуслуге 
што ми, понекад, одвоји пензионерску коску, па 
комшиници у бараци која ми остави млеко испод 
тезге, па мом поштару који ми увек, на време са 
закашњењем, донесе пензију. Да није било њих, 
не бих био овде.” 

Поред већ поменуте награде „Цар Константин” 
Чкаља је 1974. године добио „Стеријину награду”, са 
Даницом Аћимац награђен је као глумачки пар 1977. 
године, а исте је добио и „Седмојулску награду”. 
„Нушићеву награду” за животно дело Чкаља је добио 
1991. године, а 1995. РТС-ову награду за животно 
дело и „Златног ћурана” на данима комедије у 
Јагодини. 

Миодраг Петровић Чкаља преминуо је 20. октобра 
2003. године у 80. години живота. У Балшићевој улици 
у Крушевцу, где се налазила кућа Петровића у којој 
се Чкаља родио, Удружење грађана „Балшићевац” 
2005. године подигло је Чкаљи спомен попрсје, а 
некадашња улица Миланка Кушића, на Звездари 
у Београду, од новембра 2006. године зове се по 
Миодрагу Петровићу Чкаљи.       

Славко БУБАЛО
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Следећи 301. број Извора излази у среду 7. септембра 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 2. септембра на РТРС плус у 16:30,

у суботу 3. септембра на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 5. септембра на РТВ 1 у 15:30

УТАКМИЦЕ СУДИО НИ ПО БАБУ НИ ПО СТРИЧЕВИМА
ОСАМДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИ ДУШАН РАЈИЋ ИЗ СЕЛА ВЕРЕ СПОРТСКУ КАРИЈЕРУ ЗАПОЧЕО ЈЕ КАО БОКСЕР ВУКОВАРСКЕ 
СЛОГЕ, А ПОСЛЕ ЈЕ БОКСЕРСКЕ РУКАВИЦЕ ЗАМЕНИО ФУДБАЛСКИМ КОПАЧКАМА И СУДИЈСКОМ ПИШТАЉКОМ

Душан Рајић из села Вера на пола пута 
између Осијека и Вуковара спортом је 
почео да се бави као седамнаестогодишњи 

младић. Са једанаест година је из Вере преселио 
у Вуковар јер у Боботи није било седмогодишње 
школе. У Вуковару је становао код стрица и 
после мале матуре отишао је на занат. Да 
почне са боксом потакао га је његов мајстор 
и Душан је у седамнаестој години почео да 
вежба у вуковарској Слоги.

- Ајде пробаћу, рекао сам сам себи. Био 
сам контрагардаш, танак, мршав али, што би 
људи рекли, жилав. Боксовао сам око годину 
и по дана. Тада су овде била два клуба, Слога 
из Вуковара и Борово. Борово је имало већу 
традицију, још од пре Другог рата, а Слога је 
била локални клуб. Био сам најмлађи у екипи 
и у тој својој краткој боксерској каријери имао 
сам шест јавних наступа. Три сам борбе победио 
нокаутом, а три изгубио техничким нокаутом. 
Поразе сам доживео од много искуснијих и 
јачих противника. На пример поразили су ме 
првак Србије Голић и првак Славоније Годић, 
а трећи пораз доживео сам од вицепрвака 
Хрватске Задре. Када сам тога Задру, он је из 
Борова био, ударио он је једноставно спустио 
руке и стао, а ја нисам знао шта треба да радим 
па сам и сам стао. Он је дошао себи и серијом 
удараца ме савладао - прича о својим борбама 
чика Душан.

Због проблема са лимфним жлездама одлучио 
је да напусти бокс и посвети се најважнијој 

споредној ствари на свету, фудбалу. 
Заиграо је за вуковарску Слогу у 
којој је две године играо за јуниоре, 
а две утакмице одиграо је за први 
тим који је тада тренирао чувени 
Никола Перлић.

- Након одслужења војног рока 
запослио сам се у Осијеку, а фудбал 
играо за локални фудбалски клуб 
у Вери све до 1965. године када 
сам положио испит за фудбалског 
судију. Није мене то суђење толико 
занимало колико сам ја волео да 
будем уз фудбал јер тада сам већ 
имао 28 година и моја играчка 
каријера била је на заласку. Требало 
ми је седам, осам година, без неке 
протекције, да дођем до звања 

савезног судије. Да постанем савезни судија 
охрабрио ме Бобоћанин Радослав Малетић 
звани Брца. Он је у то време био алфа и омега у 
Вуковару и он је 1964. године основао вуковарски 
подсавез. И тако сам ја након пет контролних 
утакмица ишао на полагање у Загреб и с успехом 
положио па сам почео да судим утакмице 
вишег ранга. Највиши ранг у ком сам судио 
била је Међурепубличка лига где су играли 
клубови из Славоније, Војводине, Србије и 
Босне - прича чика Душан.

Као непознат судија након пет одсуђених 
утакмица похваљен је у једном тексту Спортских 
новости као најпријатније изненађење у првих 
пет кола Међурепубличке лиге.

- После тога сам почео да падам, почеле 
су закулисне игре каквих у фудбалу има на 
претек .  Давали 
су ми све слабије 
оцене. На пример, 
судио сам утакмицу 
задњег кола Треће 
Хрватске лиге између 
Белишћа и загребачке 
Локомотиве. Судио 
сам са два помоћника 
и з  В и н к о в а ц а , 
утакмица је била 
добра али без голова 
и након утакмице 
контролор ми да 
оцену четири. Тада су 

оцене биле од један до пет. Колеге из Винковаца 
молили су га да ми да оцену четири и по како 
бих остао на листи, али овај није хтео па сам 
отишао на место помоћника. Одмахао сам то 
пролеће па сам после тога прешао на место 
савезног инструктора контролора, другим речима 
са 37 година постао сам контролор суђења - 
препричава Душан своју судијску праксу. 

Почетком деведесетих оно што се осетило 
у целој држави пренело се и на спорт, сви су 
почели да се деле и све је пуцало по националним 
основама. Задњу сезону пред рат деведесетих 
одрадио је 12. јуна 1991. Био је делегат на 
утакмици у Бачкој Тополи. Онда је дошао рат, 
али фудбал се и тада играо. Затим реинтеграција 
и повратак међу делегате и контролоре суђења. 
Свега је ту било каже чика Душан.

- Кад се осврнем иза себе мислим да немам 
за чим да жалим. И као судија и касније као 
контролор правду сам делио ни по бабу ни по 
стричевима. Нисам себи дозволио да ме било 
ко поткупи. Љубав према фудбалу пренео сам 
и на сина и на унука, али велику захвалност 
дугујем мојој супрузи која је сва моја избивања 
због утакмица и разних састанака стојички 
подносила и никада ми није ништа због тога 
приговорила. У браку смо 62 године, а ја сам 
35 година сваког понедељка ишао у Вуковар на 
састанке и никад ни једне речи противљења - 
закључује уз осмех чика Душан који међу својим 
успоменама осим фотографија има бронзану, 
сребрну и златну плакету Савеза са физичку 
културу Града Вуковара за 10, 20 и 30 година 
рада на развоју физичке културе.

Славко БУБАЛО

Душан Рајић (други с лева)


